
“HOMESTAY”
TH�C HI�N NGÔ LY KHA

“Nhà là n�i trái tim ta trú ng�”, m�t ��i, m�t ph�n ��i 
hay m�t vài ngày s�ng tr�n v�n trong ��i c�ng có th� 

tr� thành m�t n�i �áng �� nh� v�…

V�i nh�ng ng��i tr� thích xê d�ch, ranh gi�i phân bi�t gi�a nh�ng ch�n � và 
ch�n ghé th�m không n�m � tính s� h�u mà thu�c v� c�m nh�n c�a con 
tim. Có khi ta s�ng �n n�a �i nh�ng v
n th	y mình xa l� trong c�n nhà 

êm 	m, c�ng có khi ta ph�i lòng ngay m�t i�m �n v�a m�i d�ng chân.

Trong chuyên � này, tác gi� m�i b�n d�o m�t vòng t� mi�n Trung gió cát �n 
�ng b�ng sông H�u trù phú r�i ng��c lên m�n Tây Nguyên b�t ngàn � ghé th�m 
nh�ng không gian ngh� d��ng nh�, giàu tính b�n �a. Và bi�t âu, bi�t âu 	y, b�n 
có th� tìm g�p m�t mái nhà nh� v
n luôn thu�c v�…

L�i m�i t� Dechiu có o�n:
“Khi c� c� th� và tâm h�n b�n không 

còn b	t c� s� ph�n kháng nào v�i m�i th� 
bên ngoài c�ng là lúc n�i tâm c�a b�n th�c 
s� yên  ng, s� d ch�u lan t�a... c�ng là lúc 
b�n b t �u nh�ng b��c �u tiên trong 
hành trình tr� v� v�i b�n th� c�a mình. 

Chúng tôi yêu s� d ch�u và luôn tin 
r�ng m�t không gian s�ng d ch�u s� t�o 
nên nh�ng con ng��i d ch�u. 

Chúng tôi ch�n s�ng cu�c s�ng d ch�u, 
m�t s� nghi�p d ch�u, và mong mu�n 
cùng b�n t�o nên m�t th� gi�i d ch�u nho 
nh� cho riêng mình và m�i ng��i. 

Th�t khó � tìm ��c m�t t� ti�ng 
Anh t��ng �ng v�i t� “d ch�u” nên chúng 

– MỘT NƠI DỄ CHỊU
Dechiu tôi ã ch�n Dechiu làm cái tên cho khách 

s�n nho nh� xinh �p c�a mình.

��n Dechiu và b�n s� b	t ng� vì hóa 
ra nhu c�u c�a c� th� và tâm h�n mình l�i 
gi�n �n và m�c m�c �n v�y.”.

Tháng 4 n�m ngoái, tôi l� h�n v�i 
Dechiu nh�ng v
n c�m th	y d ch�u b�i 
m�t s� �ng c�m xa xôi mà tôi ã b t g�p 
t� nh�ng ng��i t�o d�ng, ch�m chút cho 
không gian này. Tôi tr� thành “fan ru�t” 
c�a fan page, th�m l�ng dõi theo nh�ng 
câu chuy�n hay nh�ng thay �i nh� c�a 
Dechiu m�i ngày. Và mong ngày h�i ng�.

B�i khách s�n nh� bên bãi bi�n An 
Bàng, ph� H�i không ch� là m�t i�m 
d�ng chân nh� l�i chia s� c�a ch� s� h�u, 
ki�n trúc s� TheO Ph�m:

“Tôi s�ng cùng ký �c v� m�t không 
gian yên bình c�a tu�i 	u th�. S� t�nh 
l�ng mênh mông c�a nh�ng cánh �ng 
làng th�m h��ng lúa, ô c�a s� bên chi�c 
gi��ng con m� ra m�nh v��n mát xanh 
tho�ng h�i gió bi�n. T	t c� tr� thành m�t 
ngu�n s�ng, t� nhiên và mãnh li�t, nuôi 
d��ng nh�ng c�m giác và ý t��ng ki�n 
trúc c�a tôi. 

Dechiu hotel ra ��i:
�� KÝ �C v�n luôn là HI�N T�I
 �� C�A RIÊNG TÔI tr� thành m�t n�i 
ch�n S� CHIA
�� RA �I ��ng th�i là V� L�I
N�i �y
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N�u có m�t ngày ph� ph��ng làm b�n th	y ng�t ng�t, b�i 
m�n khi�n m t b�n cay xè, và quán xá th� thành không còn � 
h	p d
n � bày m�t cu�c vui, b�n có th� tìm lên r�ng, xu�ng 
bi�n, ho�c v� v�i Yên.

Không gian là b�
Nh�ng mng t��ng xù xì, thô ráp là bà 
Sofa và gi��ng là tình yêu c�a m

Bàn làm vi	c là nh�ng ��a em trai 
 Hoa ngoài c�a s� n� thành ti�ng c��i 
b�y tr� con hàng xóm.

L	y c�m h�ng t� tri�t lý v� “V� �p 
c�a s� không hoàn h�o”, tôi s�u t�p 
nh�ng nông c� c�a nông dân t� kh p m�i 
mi�n 	t n��c, s�a sang và th�i vào m�i 
v�t th� m�t �i s�ng t��i m�i.

B�n có th� ng�c nhiên v� màu s c 
riêng bi�t c�a m�i phòng, b�i các tác 
ph�m ngh� thu�t ��ng �i ��c tr�ng 
bày cùng nh�ng s�n ph�m th� công c�a 
nhi�u nhóm dân t�c thi�u s� Vi�t Nam.

��c bi�t h�n n�a, toàn b� n�i th	t 
khách s�n ��c ch� tác th� công v�i tình 
yêu và ni�m am mê c�a t	t c� thành 
viên t�i Dechiu. B�i th� Dechiu không �n 
thu�n ch� là m�t khách s�n, mà còn nh� 
m�t tác ph�m �i ch� b�n th��ng th�c và 
khám phá cùng.

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:
Dechiu Hotel

–  THẢ HỒN THEO SÔNG NƯỚC MÊNH MANG

Ngày qua ngày, Dechiu ��c hình thành 
trong ni�m h�ng kh�i, trong ti�ng c��i r�n 
rã và nh�ng g��ng m�t hân hoan.

Mong r�ng Dechiu không ch� nh� m�t 
i�m d�ng chân, mà còn là m�t tr�i nghi�m 
c�a b�n trong hành trình cu�c s�ng.”.
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