
 

“Ngài là thiên sứ được Chúa sai xuống để lãnh đạo nước Mỹ”:  

 Đi vào thế giới của sự sùng bái cá nhân . . . 

 

VANITY FAIR 

Tác giả: Jeff Sharlet 

Dịch giả: T.Vấn 

Lời người dịch (Trước Khi Vào Bài): 

Donald Trump là một hiện tƣợng chƣa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị văn hóa xã 

hội Hoa Kỳ. Điều này ai cũng biết, cũng đồng ý. Hơn nữa, ―hiện tượng‖ này còn là cuộc 

đấu tranh gay gắt, khốc liệt giữa hai phe đối nghịch: Ủng hộ Trump (Pro-Trump) và 

chống Trump (Anti-Trump) hiện đang diễn ra, nhất là trong bối cảnh chỉ còn 4 tháng nữa 

là tới kỳ bầu cử tổng thống, quyết định số phận của Trump, ông ta sẽ tái đắc cử thêm một 

nhiệm kỳ nữa hay trở thành tổng thống 1 nhiệm kỳ, gia nhập hàng ngũ của các cựu tổng 

thống Jimmy Carter và George H. Bush (Bush cha). 

Đã có quá nhiều điều đƣợc nói, viết, bàn luận về Trump, về con ngƣời, về quá khứ, về tƣ 

cách, về tất cả những gì Trump nói, làm, trong đời sống riêng cũng nhƣ với tƣ cách 

nguyên thủ quốc gia. Nếu đem những chuẩn mực bình thƣờng để đo lƣờng, đánh giá tƣ 

cách và khả năng của Trump sau hơn 3 năm đảm nhận nhiệm vụ tổng thống, thì từ trƣớc 

tới nay lịch sử nƣớc Mỹ cho thấy, chƣa có một chính khách nào tồn tại đƣợc lâu nhƣ vậy, 
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thậm chí cũng khó mà đƣợc một đảng nhƣ đảng Cộng Hòa đề cử vào vai trò ứng cử viên 

tổng thống. 

Nhƣng hiện nay, sau tất cả những thất bại trong việc đối phó với đại dịch Covid-19, với 

sự bất ổn gây ra bởi phong trào chống kỳ thị chủng tộc của ngƣời da màu và một nền 

kinh tế đang đứng mấp mé ở bờ vực một cuộc suy thoái trầm trọng, uy tín chính trị của 

tổng thống Trump tuy có giảm sút đáng kể, nhƣng mức độ ủng hộ của nhóm cử tri ―gà 

nhà‖ (base) của ông ta hầu nhƣ không bị lung lạc, bất kể những yếu tố sống chết nhƣ vừa 

nêu trên. 

Đã có nhiều nghiên cứu, khảo sát về mọi khía cạnh: Lịch sử chính trị, hoàn cảnh kinh tế, 

trình độ giáo dục văn hóa, tầm ảnh hƣởng của các mạng truyền thông xã hội (bao gồm cả 

sự lan truyền tin vịt, với động cơ là sự cố ý nhằm các mục đích trục lợi hay ủng hộ quan 

điểm chính trị của mình, hay đơn giản chỉ là vô tình không biết, tắc trách thiếu suy nghĩ 

v..v…). Dƣờng nhƣ, càng nghiên cứu, ngƣời ta càng có thêm những bất đồng với nhau 

trong việc đánh giá hiện tƣợng Trump và ―base‖ của ông ta. 

Bài phóng sự: ―He’s the Chosen One to Run America”: Inside the Cult of Trump, His 

Rallies Are Church and He Is the Gospel, của nhà văn, ký giả Jeff Sharlet, đăng trên tạp 

chí Vanity Fair ngày 18/6/2020 là một nỗ lực – có thể tạm gọi là một ―thiên phóng sự 

điều tra” theo cách phân loại thông thƣờng của báo chí Việt Nam – nhằm đi tìm câu trả 

lời cho vấn đề mà cả nƣớc Mỹ đang quan tâm. 

Sharlet đã bỏ ra nhiều tháng trời, tham dự các cuộc tập họp vận động tranh cử (Rallies) 

của Trump từ Pennsylvania, tới Louisiana, cho tới Florida, cùng sinh hoạt chung với các 

cổ động viên nồng cốt của Trump. Trong đó, có nhiều ngƣời đã bỏ cả công ăn việc làm đi 

theo Trump, tự dùng tiền túi trang trải các chi phí về ăn, ở, di chuyển, cờ quạt, quần áo 

mang hình ảnh Trump hay các nội dung xiển dƣơng sự ủng hộ Trump. Nơi nào có Trump 

tập họp, nơi đó có họ. Không chỉ một, mà hàng ngàn ngƣời nhƣ vậy. 

Theo Sharlet, ông đã tìm ra mẫu số chung liên kết họ với Trump. Đó một sự tin tƣởng 

nhuốm màu sắc tôn giáo, là một sự pha trộn giữa đức tin Kitô giáo, sự sùng bái cá nhân 

và cả sự sùng bái những loại thuyết âm mƣu xiển dƣơng bởi những đầu óc không bình 

thƣờng. Với họ, Trump là hình ảnh cụ thể, bằng xƣơng bằng thịt của sự tổng hợp đó. 

Nhà văn Sharlet đã nhìn thấy tận mắt một giáo phái mang tên Trump, coi ông ta là Thiên 

sứ (the chosen one) sai xuống để lãnh đạo nƣớc Mỹ và để … trừng phạt nƣớc Mỹ. Họ coi 

những lời Trump nói, tweet, kể cả những động tác nháy mắt, huơ tay múa chân là Phúc 

Âm (phúc âm của Trump – the gospel of Trump). Họ, những tín đồ (disciples) của 

Trump, tự cho mình là những ngƣời nhận đƣợc ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần (một 

https://www.vanityfair.com/news/2020/06/inside-the-cult-of-trump-his-rallies-are-church-and-he-is-the-gospel
https://www.vanityfair.com/news/2020/06/inside-the-cult-of-trump-his-rallies-are-church-and-he-is-the-gospel


khái niệm thuần túy Kitô giáo) để có thể nhận ra điều xấu trong cái vẻ ngoài tốt lành, điều 

tốt lành trong cái vẻ ngoài xấu xa dung tục. 

Chính nhờ vậy, họ nhìn ra đƣợc sự thần thánh thiêng liêng ẩn chứa trong những lời nói, 

hành vi của Trump mà ngƣời thƣờng – kẻ chưa được ơn soi sáng – cho là dung tục, là 

ngô nghê, là ngu dốt, là sai trái. Vả chăng, nhƣ lời kinh thánh, Chúa chọn những kẻ tội lỗi 

làm khí cụ thi hành ý chí của mình là có một mục đích, họ so sánh Trump với vua David 

của ngƣời Do Thái mà kinh thánh nói đến, một kẻ tội lỗi nhưng được Chúa chúc phúc. 

Cũng với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, họ đã nhìn ra bọn lãnh đạo đảng Dân Chủ 

gồm toàn ―một lũ ấu dâm, một bọn cặn bã, bọn ăn thịt trẻ con‖ mà mục đích duy nhất của 

bọn này là tiêu diệt nƣớc Mỹ [có lẽ những ngƣời Việt ủng hộ Trump khi nhắc đến đảng 

Dân Chủ, họ dùng những từ miệt thị nhƣ ―bọn DÂM chủ THỔ TẢ‖ là có nguồn gốc từ 

đây chăng?]. 

Sự kiện xảy ra ngày 4/12/2016, khi Edgar Maddison Welch tin vào thuyết âm mƣu đã 

xách súng AR-15 đến một tiệm Pizza ở D.C để ―giải thoát cho những trẻ em bị bắt cầm 

tù làm nô lệ tình dục‖ bắt nguồn từ sự tin tƣởng rằng bà Hillary Clinton đã dùng chỗ này 

làm bản doanh chỉ huy các hoạt động phi pháp – mà nhà văn Sharlet nhắc đến trong bài là 

một thí dụ điển hình cho niềm tin ở ―ơn soi sáng‖ này. 

 

 
 

Edgar Maddison Welch trước khi bị cảnh sát bắt giữ bên ngoài tiệm pizza Comet Ping 

Pong ở Washington, D.C. hôm 4/12/2016. Nguồn: AP 
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Sau nhiều tháng trời có mặt ở các Rallies khắp miền đất nƣớc, tiếp xúc với nhiều ngƣời 

(mà đa số là các mục sƣ), nhiều thành phần ủng hộ viên Trump tận tụy, Sharlet đã có thể 

kết luận sự hiện hữu của một giáo phái có tên là Trump, mà nhà thờ của họ (church – nơi 

cử hành thánh lễ) là các Rallies, và kinh thánh của họ đƣợc ẩn chứa trong những tweets 

mà Trump phát đi hàng ngày, trong những bài diễn văn, những lời nói (Phúc Âm của 

Trump – The Gospel of Trump). 

Cũng với đức tin ở Phúc Âm của Trump, họ tin rằng, một trong những nhiệm vụ của 

Trump ở vai trò thiên sứ lãnh đạo nƣớc Mỹ là ngoài việc ―Make America Great Again‖ 

(2016) và ―Keep America Great‖ (2020) còn là … sự trừng phạt nước Mỹ vì nƣớc Mỹ 

vẫn còn quá nhiều ngƣời tội lỗi luôn tìm cách chống phá con cái Chúa (Trump), không 

cho họ thi hành nhiệm vụ. Chính vì vậy mà đại dịch Covid-19 hoành hành khủng khiếp 

nhất ở Mỹ với hơn ¼ số ngƣời nhiễm bệnh trên thế giới là ngƣời Mỹ và số tử vong chiếm 

gần ¼ số tử vong trên thế giới. Điều này khó có ai tin lại xảy ra ở nƣớc Mỹ, quốc gia có 

nền y học tiên tiến nhất thế giới. Nhƣng thực tế đã cho thấy đó là sự thật, nên họ cho 

rằng, đó là do Chúa trừng phạt nƣớc Mỹ, bằng cách sai Trump thi hành nhiệm vụ này. 

Đó là nội dung thiên phóng sự khá dài (hơn 30 trang giấy khổ 8×11 tiếng Việt) của Jeff 

Sharlet, nhà văn và là ký giả ngƣời Mỹ, 48 tuổi, tác giả nhiều ấn phẩm thuộc hạng best-

sellers, đã cộng tác với hầu hết các tờ báo nổi tiếng và uy tín của Mỹ, cũng nhƣ thế giới. 

Bài phóng sự mà quý vị sắp đọc, đƣợc đăng trên nguyệt san chuyên về văn hóa xã hội 

Vanity Fair, số ra ngày 19-6-2020, một tạp chí có bề dày hơn 100 năm (số đầu tiên phát 

hành năm 1913) và hiện có 5 ấn bản quốc tế cùng song song phát hành trên thế giới. 

Trong bài, tác giả sử dụng cách viết ẩn dụ và trích dẫn nhiều điển tích (cổ và kim). Về 

những điển tích, cũng may, chúng ta có Google, cho nên, những chú giải về ―điển tích‖ 

trong bài chỉ có tính cách khái quát, đủ để hiểu ý trong bài, tránh cho độc giả bị ―chia trí‖ 

trong lúc đọc bài. Độc giả cần truy cứu sâu hơn, có thể dùng những từ khóa (key words) 

để tra khảo. Về cách viết ẩn dụ, chúng tôi đã cố gắng hết sức trong khả năng và với sự 

cẩn trọng cần thiết của ngƣời làm công việc dịch thuật, làm sao giữ đƣợc ý nghĩa chính 

(và thực) của câu văn, nhƣng phải mang tính cách Việt để ngƣời đọc Việt không cảm 

thấy khó chịu, thậm chí khó hiểu. Đó là một việc làm không dễ. Thế nên, chắc chắn có 

sai sót. Xin nhận đƣợc sự chỉ giáo trong tinh thần học thuật nghiêm túc, xây dựng, không 

bị chi phối bởi quan điểm chính trị bênh-chống. 

Cuối cùng, khi bỏ thì giờ làm công việc chuyển ngữ bài viết của nhà văn Sharlet, chúng 

tôi không hề có ý định thuyết phục những ngƣời Việt có quan điểm ủng hộ tổng thống 

Trump xem xét lại quan điểm của mình. Thiết nghĩ, nếu những phân tích đầy lý lẽ của 

https://www.worldometers.info/coronavirus/


nhà báo kỳ cựu Đinh Từ Thức nhân nhận định bài phê bình của dân biểu Adam Schiff về 

quyển hồi ký ―The room where it happened‖ của cựu cố vấn an ninh quốc gia John 

Bolton không đủ sức thuyết phục họ, cộng thêm với rất nhiều bài viết, dịch thuật khác 

của nhiều tác giả, thì bài chuyển ngữ này cũng vô ích mà thôi. 

Hôm nay là ngày 4 tháng 7, ngày lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, là công dân Hoa kỳ có chiều 

dày thâm niên 30 năm, chúng tôi tri ân một nƣớc Mỹ hùng cƣờng, đại lƣợng đã mở rộng 

vòng tay đón những kẻ khốn cùng năm xƣa, đã cƣu mang, đã tạo cơ hội để những kẻ 

khốn cùng nhƣ chúng tôi – và gia đình – sống sót và hơn nữa, hoàn thành giấc mơ Mỹ để 

cuối đời, giữa sự an lành và no đủ, có thể ngồi viết những dòng chữ này mà không cảm 

thấy xấu hổ với chính mình và con cháu. 

 

Houston 4-7-2020 

T.Vấn 

 

Bên trong thế giới sùng bái Trump, các buổi tập họp vận động tranh cử như những 

buổi lễ ở nhà thờ và Phúc âm Trump. 

Những cuộc tập họp vận động tranh cử của Trump –mớ hỗn độn những tổng hợp lạ lùng 

của những con số, những nội dung tweet, và quan điểm thượng tôn da trắng (white 

supremacy) – mang vóc dáng một nghi lễ tôn giáo, qua đó, ông ta đánh dấu sự ngự trị 

của mình về giấc  mơ một nước Mỹ vĩ đại. Trong lúc ông ta đang chuẩn bị cho những 

buổi tập họp như vậy tái xuất giang hồ, những tín đồ của Trump cũng đã tỏ ý sẵn sàng 

tham dự. 
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Ảnh (By Bruce Gilden/Magnum Photos) 

Đứng trƣớc một dẫy buồng vệ sinh lƣu động, Yusif Jones úp chiếc mặt nạ hình Trump 

làm bằng nhựa lên mặt, vênh váo: ―Ổng đây nè!”. Vừa nói, anh ta vừa ƣỡn ngực khoe 

chiếc áo thun TRUMP may lấy ở nhà, một loại áo thun ngắn tay lấy lá cờ Mỹ làm nền, 

vắt qua những sọc ngang trắng đỏ là mấy mẫu tự màu đen: GOT TRUMP? Rồi đƣa tay 

lên làm dấu hiệu O.K., phô ra một chiếc nhẫn bạc trên ngón út:  

“Ổng nè bay!” 

Với những ngƣời ủng hộ Trump nhƣ Jones thì dấu hiệu O.K. - ngón trỏ và ngón cái giao 

nhau, 3 ngón còn lại giữ thẳng - còn mang ý nghĩa một cái bắt tay (bí mật). Ban đầu đó 

chỉ là một thứ trò đùa – nhằm chơi khăm bọn cấp tiến (liberals) để họ tƣởng mấy ngón tay 

đƣa lên là biểu tƣợng của hai mẫu tự W và P – White Power – quyền lực trắng. Trò đùa 

đạt đƣợc kết quả ngoài sức mong đợi nên đã trở thành ―trò thật”. Hiện nay, trong một vài 

giới nào đó, O.K. có nghĩa là quyền lực trắng – trừ khi nó đƣợc xác nhận là không phải 

vậy. Jones, anh chàng Mỹ trắng cao lớn, tay chân gân guốc, luôn bị ám ảnh bởi cái tên 

―sặc mùi Islam‖ mà bà mẹ hippie của mình đã đặt (tên anh là Yusif). Thỉnh thoảng, Jones 

cũng có đi nhà thờ. Anh ta tỏ vẻ rất thích thú với ý nghĩ mình sở hữu ý nghĩa bí mật của 

ký hiệu trắng này, vì nó chỉ đƣợc biết tới bởi một số ít ngƣời đƣợc lựa chọn. Đó  là một 

thứ chủ nghĩa Trump chứa đầy những điều nghịch lý đến khó tin nhƣng vẫn có thể cùng 



song song tồn tại: Một nhóm đặc quyền sặc mùi dân túy, một phong trào quần chúng bao 

gồm những “người tự do suy tưởng” mà luôn luôn chỉ suy nghĩ về cùng một điều, cùng 

một việc, cùng một sự kiện. Họ yêu Trump vì ông ta làm cho họ cảm thấy mình là ngƣời 

―trong nhà‖(insiders), cảm thấy sự tồn tại của mình đã đƣợc công nhận mặc dù chính họ 

cho rằng ông ta không phải là ngƣời thuộc giới của mình. Đó là lý do khiến Jones có mặt 

ở địa điểm tập họp vận động tranh cử của Trump, tổ chức bên trong tòa nhà rộng lớn của 

CenturyLink Center thuộc thành phố Bossier City, tiểu bang Louisiana, 2 tuần trƣớc ngày 

lễ Tạ Ơn. Nhƣ 14,000 tín đồ của Trump đang đứng chờ buổi vận động tranh cử đƣợc khai 

mạc, Jones tin rằng Trump đang thừa hành một sứ vụ từ Chúa giao cho là vạch trần (và 

tiêu diệt) lũ quỷ ác đang ẩn mình trong các thế lực ngầm đang ra sức phá hoại nƣớc Mỹ.   
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Đến tham dự những buổi tập họp nhƣ vậy là trực tiếp cảm nhận nỗi thống khoái đƣợc 

chia sẻ những thông tin đến từ con ngƣời vĩ đại ấy, con ngƣời mà hành vi trần tục đầy 

tính cách khiêu khích bên ngoài chỉ là để che đậy sự thần thánh thiêng liêng ẩn giấu bên 

trong. Jones kể cho tôi nghe về Jesse Lee Peterson, một mục sƣ có quan điểm cực hữu. 

Ông ta có talk show riêng và đã từng gọi Trump là ―Niềm Hy Vọng Trắng Vĩ Đại” (the 

Great White Hope). Nói xong, Jones cúi gập ngƣời xuống, lấy tay vỗ vỗ vào đầu gối, một 

dấu hiệu cho biết điều anh ta vừa nói cũng chỉ là đùa thôi. Jones nói: 

“Ông này là người da đen”. 

Ý anh ta muốn ám chỉ mục sƣ Jesse Lee Peterson.  Jones nói tiếp: 



“Tui khoái thằng cha này.” 

Với Jones, Peterson, và cả ông ―Hy Vọng Trắng‖ (Trump), là những con ngƣời vui tính dí 

dỏm không có chỗ chê.  

―Mà quả đúng là như vậy!‖. Anh ta tái khẳng định một cách nghiêm chỉnh. 

Đó là phƣơng cách tâm lý kỳ thị chủng tộc đƣợc gieo cấy trong các cuộc tập họp tranh cử 

của Trump; rất giống với lối khiêu khích đặc thù của ông ta – gợi lên một vấn đề với đầy 

ngụ ý, xong rồi chối phắt, rồi lại lập lại; những từ ngữ chẳng đẹp đẽ gì đƣợc thốt ra kèm 

theo ngay sau đó sự chối bỏ, bảo chỉ là đùa bằng cách lập lại cũng những từ ngữ xúc 

phạm đó. Giỡn thôi mà! Không phải đùa đâu! Cứ thế chúng đƣợc lập đi lập lại, cho đến 

khi sự mỉa mai châm biếm trở thành có thực. 

Sau này, tôi có tìm nghe talk show của Peterson. Ông ta gọi Trump là Niềm Hy Vọng 

Trắng Vĩ Đại bởi vì, theo ông ta, ―Thứ nhất, ổng là người da trắng. Thứ hai, ổng là 

người nhà trời.” Khi khẳng định nhƣ vậy, Peterson không hề muốn nói đó chỉ là ẩn dụ. 

Trump là thiên sứ trời sai xuống, thế nên lời ông ta thốt ra phải là phúc âm. 

Không thể nói rằng Peterson quá cực đoan với sự tin tƣởng nhƣ vậy. Rất nhiều những 

ngƣời ủng hộ Trump đã viện dẫn đến vai trò Thiên Sứ của Trump để biện minh cho các 

hành vi lạm dụng quyền hành của ông ta. Họ cho rằng Trump chính là vua David hiện 

đại, một ngƣời tội lỗi nhƣng vẫn đƣợc Chúa chúc phúc. Có ngƣời còn so sánh Trump với 

nữ hoàng Esther, vợ vua Ba Tƣ và sứ mệnh bảo vệ dân Do Thái khỏi sự thù địch của Iran 

– theo nhƣ lời truyền giảng của phúc âm. Hoặc, cũng có kẻ viện dẫn đến Cyrus để so 

sánh. Cyrus là ông vua Ba Tƣ trong Cựu ƣớc đƣợc Chúa sử dụng nhƣ một khí cụ để thể 

hiện ý chí của mình. Cựu dân biểu quốc hội Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng Hòa, Zach Wamp, 

hiện giờ là một thành viên của  tổ chức tôn giáo The Family, hàng năm vẫn đứng ra tổ 

chức buổi lễ Điểm tâm cầu nguyện quốc thái dân an  (National Prayer Breakfast) cho 

tổng thống Trump, đã dùng thuật ngữ trong kinh thánh ―hình ảnh thiên chúa” (Vessel for 

God) để chỉ Trump. Lance Wallnau, một thành viên sáng lập liên minh các giáo phái 

phúc âm ủng hộ Donald Trump, phong cho ông ta cái tên ―chiến binh thời hỗn mang của 

Thượng Đế” (God’s chaos candidate): một người tự vươn mình lên để đảm nhận sứ 

mệnh, xuất hiện giữa diễn trường, nhanh nhậy chớp bắt thời cơ để trở thành con người 

mang hình dáng của chúa,  được chúa ban cho sức mạnh để hoàn thành những việc mà 

ông ta không thể làm được nếu chỉ dựa vào sức mạnh của riêng mình.” 

Trong trƣờng hợp của Trump, sự thánh hóa mà các tín đồ của ông ta tin tƣởng bao hàm ý 

nghĩa trừng phạt nhiều hơn là hòa giải. Tháng 10 năm 2019, một thời gian ngắn sau khi 

có lời qua tiếng lại với Trump về các vấn đề liên quan đến thành phố Baltimore, tiểu bang 



Maryland, dân biểu Elijah Cummings qua đời ở tuổi 68 vì các biến chứng phức tạp của 

bệnh tật. Trên talk show của mình, mục sƣ Peterson tuyên bố: ―Ông ta chết rồi‖. – 

Peterson không quên nhắc ―giống như những kẻ thù của Trump, John McCain và Charles 

Krauthammer‖ – Đó là hệ quả tất yếu xẩy ra nếu các người dám gây chiến với Quyền 

Lực Trắng Vĩ Đại. Chớ có bao giờ đụng đến con cái Chúa!”. 

Jones cũng chỉ vừa mới trở thành một trong những đứa con đó. Anh ta thú nhận: 

“Cả đời tôi nào có biết gì đâu về sự tiến hóa gì gì đó.” Anh ta muốn tôi hiểu rằng anh ta 

không phải có ý nói về khoa học. Ý anh ta muốn tôi hiểu là từ bao lâu nay, anh ta tin rằng 

con ngƣời ta không bao giờ biết đƣợc ý định của Thƣợng đế nhƣ thế nào, một loại lý 

thuyết bất khả tri. Thế rồi ngƣời yêu của anh ta thuyết phục đƣợc anh ta bắt đầu đi dự lễ ở 

một nhà thờ Chính Thống giáo khoảng thời gian ngắn trƣớc khi Trump đắc cử Tổng 

thống. Từ đó, tấm màn che đƣợc vén lên. Chẳng hạn nhƣ, giờ đây anh ta đã nhận ra đƣợc 

―nghị trình đồng tính‖ của mấy ngƣời thuộc đảng Dân Chủ. Jones bảo: ―Thực ra bọn họ 

toàn là một lũ ấu dâm”(Pedophiles). 
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Jones mới là ngƣời thứ hai tôi gặp đƣợc trong buổi tập họp vận động tranh cử này nên 

không thể quả quyết đƣợc quan điểm này có đƣợc nhiều ngƣời ở đây chia sẻ hay không. 



Trong suốt mùa vận động tái tranh cử của Trump, trƣớc khi có trận đại dịch buộc ông ta 

phải tạm ngƣng xuất hiện trƣớc công chúng khắp nơi, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều ủng hộ 

viên của Trump. Tất cả họ đều tin rằng các cơ sở hạ tầng của đảng Dân Chủ đều là những 

vỏ bọc che đậy việc khai thác tính dục trẻ em. Nhƣng chỉ có một số nhỏ tỏ ra quen thuộc 

với “QAnon” – cái tên dính liền với một nhóm hữu khuynh truyền bá một thứ thuyết âm 

mƣu cho rằng có một loại ―nhà nước ngầm‖ đang tìm cách lật đổ chính quyền Trump và 

đề cao các biện pháp khéo léo mƣu lƣợc của Trump đối phó với những cuộc tấn công gọi 

là ―Trận Bão” (Storm) hay “Tổng Nổi Dậy” (Great Awakening) – còn lại phần lớn hầu 

nhƣ không biết gì về QAnon. Họ bảo, đơn giản là ai mà không biết chúng. ―Cái bọn bệnh 

hoạn và sát nhân ấy!”. Một phụ nữ ở Bossier City thản nhiên nói. Một ngƣời khác, di 

dân đến từ Venezuela, giải thích. Bọn xã hội chủ nghĩa phần lớn là những kẻ ăn thịt 

người. Vợ chồng Clintons đó, tất nhiên rồi. Nhƣng anh chàng mục sƣ trẻ tuổi quả quyết 

rằng Trump biết rõ tên tuổi của tất cả cái bọn tội lỗi ấy và đang chuẩn bị hình phạt đích 

đáng cho chúng. Chính ngài tổng thống, trong những bài diễn văn của mình, đã từng 

ngầm tiết lộ rằng ngày tận thế sắp đến rồi. Một lần ở thành phố Hershey, Pennsylvania, 

ông ta nói đến ―bọn nhập cư bất hợp pháp”, cướp bóc, hãm hiếp, đánh đập liên tục 

không ngừng một nữ sinh trung học tuyệt đẹp tuyệt vời cho đến chết bằng cây chầy đánh 

bóng, sau đó lấy mã tấu chặt thân thể nạn nhân ra từng mảnh”. Ông ta còn nói thêm, tôi 

chỉ có thể cho biết đến thế, còn nhiều, còn nhiều nhiều nữa. Hãy tin tôi đi! 

Đó là đặc tính của chủ nghĩa Trump: bóng gió và gợi ý, nháy mắt và tiết lộ. Jones nắm 

bắt đƣợc những điều đó. Để giải thích, anh ta giơ chiếc mặt nạ Trump lên cao, cong 

ngƣời xuống khụt khịt ngửi mặt đƣờng nhựa ẩm ƣớt nhƣ một con chó săn tìm dấu vết cần 

tìm. Một ngƣời ngồi gần đó la lên: ―Gớm ghiếc quá, Joe!”. Jones bật ngƣời đứng lên, vẻ 

mặt thích thú. Đó là cử chỉ Jones đang nhại Joe Biden (ứng cử viên tổng thống của đảng 

dân Chủ) đánh hơi các chú trai trẻ để đến ―sách nhiễu‖. Joe Biden tên ấu dâm bệnh hoạn 

nghiện mùi trai tơ đã trở thành một meme (ý tƣởng) ƣa chuộng của hệ thống truyền thông 

cực hữu. Thực ta, mũi dùi họ chỉa vào không phải chỉ một mình Biden. Họ tin rằng Biden 

chỉ là một trong rất nhiều những ngƣời cầm đầu đảng Dân chủ mắc chứng bệnh đáng tởm 

đó. “Bọn chúng là ma quỷ, chứ không phải con người”. Jones muốn ám chỉ giới lãnh đạo 

của đảng Dân chủ. Đó cũng là lý do có sự ra đời của Quyền Lực Trắng Vĩ Đại, đƣợc lựa 

chọn bởi Chúa, để đối phó với bọn ma quỷ ấy. Vì những ngƣời bình thƣờng nhƣ Jones 

chẳng hạn, không bao giờ là đối thủ của chúng. Jones biết, vì anh ta đã thử, nhƣng thất 

bại. 

*** 

 



“Tôi đã phạm sai lầm. Tôi gọi cho họ trước khi đến.” Jones thú nhận. 

Ngày 4 tháng 12 năm 2016, một ngƣời (Edgar Maddison Welch, 28 tuổi – ngƣời dịch)  

đến từ North Carolina đã dùng súng liên thanh AR-15 bắn xả vào tiệm bánh Pizza ở thủ 

đô D.C., Comet Ping Pong, nơi mà những ngƣời ủng hộ Trump tin rằng là đại bản doanh 

bà Hillary Clinton dùng để điều hành hệ thống buôn bán tính dục trẻ em.[Vụ nổ súng này 

không làm ai bị thƣơng. Sau đó, Edgar M. Welch đã bị bắt và bị kết án 4 năm tù – ngƣời 

dịch]. Bị khích động bởi sự kiện đó, Jones quyết định đóng góp phần của mình vào công 

cuộc trừ gian diệt bạo. Theo nhƣ bản khẩu cung anh ta khai sau khi bị bắt, 3 ngày sau khi 

sự việc nói trên xẩy ra, Jones đã gọi điện thoại cho một tiệm bán Pizza khác ở trên cùng 

một con đƣờng (với tiệm bị bắn hôm trƣớc). Anh ta thông báo: ―Tao sẽ đến để kết thúc 

công việc mà người kia đang làm dở dang. Tao đến để cứu lũ trẻ em và bắn gục các 

ngươi và bất cứ người nào ở trong đó.”. Jones đã không nghĩ đến việc che đi số điện 

thoại của mình 

Sau khi ở trong tù 40 ngày và 40 đêm (anh ta bảo thực sự chỉ có 33 thôi), Jones quyết 

định nhận tội đã dùng lời nói đe dọa ngƣời tính mạng ngƣời khác. Anh ta cho rằng đúng 

ra anh ta đâu có đe dọa bắn ai, nhƣng vì dịch vụ cắt cỏ thuê ở nhà cần có ngƣời chăm sóc 

nên anh ta buộc lòng phải nhận nhƣ thế để đƣợc tha. Đó là chƣa kể mấy con chó cần 

đƣợc cho ăn nữa. “Bởi vậy, tiên sư cha nhà chúng nó! Tôi nhận tội. Nhưng mà ít nhất cái 

tội mà tôi nhận là tốt, là đúng. Mục sư của nhà thờ tôi bảo như thế. Ổng nói: mày làm 

một việc rất tốt đấy Joe!” 
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“Được lắm, Joe!”. Một ủng hộ viên khác của Trump tỏ vẻ thán phục cuộc chạm trán của 

Jones với kẻ thù. 

Quay qua tôi, Jones, tròn xoe hết cỡ đôi mắt, khoe: ―Đã hết biết luôn!‖ (It‘s real!) 

Cái  câu nói ―đã hết biết‖ mà Jones thốt lên – ―Tôi được lên tin trong Yahoo News nè!‖, 

tay anh ta chìa ra chiếc điện thoại có trang Yahoo News trên mặt – là từ các chƣơng trình 

Reality TV [các chƣơng trình truyền hình có nội dung lấy từ thực tế: ngƣời thật việc thật] 

mà thần tƣợng Trump của anh ta đã từng thực hiện: The Apprentice, Celebrity Apprentice 

. . .[Tên hai chƣơng trình Reality TV trên đài truyền hình NBC do Trump làm Host trƣớc 

khi ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ - ngƣời dịch]. Một thứ hiện thực đƣợc tự do thoát ra 

khỏi cuộc sống thật, thoát ra khỏi lịch sử, lung linh mờ ảo những cảm giác, triệu triệu sự 

thực riêng của từng cá nhân, nhƣ sự thực của Jones, của Jesse Lee Peterson, của gã sát 

thủ ở tiệm Pizza Ping Pong – tất cả đều hƣớng về một sự kiện vĩ đại: TRUMP. 

Jones giờ đã biến mất đằng sau chiếc mặt nạ hình Trump. Đã quá trƣa. Ngài tổng thống 

sẽ có mặt trong gần 7 tiếng đồng hồ nữa. Đến lúc phải đứng vào xếp hàng. 

 



Trong suốt 4 năm qua, một cách có hệ thống, Trump đã làm điều mà Obama từ khƣớc 

không chịu làm: Khích động trực tiếp vào những cử tri một lòng một dạ đi theo mình, 

chọc cho họ lồng lên với sự giận dữ. Những cuộc tập họp vận động tái tranh cử của ông 

ta có một cái gì đó lớn hơn những sự kiện một đám đông tập họp theo nghĩa thông 

thƣờng. Chúng có không khí sôi động của những cuộc họp báo, bằng thời lƣợng thỏa mãn 

ngƣời tham dự và với sự cuồng nhiệt chỉ thấy có trên những sân khấu. Sự khích động 

hiện hữu trong từng dòng tweet có thể có tác động nhƣ trong đời thực “IRL” (in real 

life), thúc đẩy tín đồ của mình tiến lên “giải phóng Virginia”, “giải phóng Michigan”. 

Và cơn phẫn nộ sẽ có mặt vào thời điểm quan trọng nhất vào đầu tháng mƣời một sắp tới, 

khi mà tƣơng lai của đất nƣớc chúng ta có thể đƣợc định đoạt bởi những màn trình diễn 

đầy kịch tính này. 

Năm 2016, tôi đã tham dự những buổi tập họp vận động tranh cử của Trump khắp mọi 

nơi trên đất nƣớc để chứng kiến tầm ảnh hƣởng của tôn giáo trong sinh hoạt chính trị. Tôi 

phát hiện ra điều ấy nhờ vào những câu chuyện bên lề về sự giàu có của Trump, về phi cơ 

riêng của ông ta “Trump Force One” với dàn nội thất dát vàng, và trong những lời hứa 

hẹn của các nhà truyền giáo hạng D, những vị thƣờng đƣợc Trump mời đến nói vài lời 

chúc phúc cho các cuộc tập họp, với nội dung cũng chỉ lòng vòng từ phá thai cho đến sự 

suy đồi của xã hội cùng với sự giàu có nhƣ một phép lạ của Trump mà chúa đã ban cho 

ông ta. Trƣớc đó, ứng cử viên Trump đã đƣợc tín đồ của mình coi nhƣ là một bằng chứng 

sống của phúc âm cho sự thịnh vƣợng (Prosperity Gospel), đƣợc ƣa chuộng bởi những 

ngƣời bảo thủ Thiên chúa giáo, mà nội dung của nó nhiều phần là về nỗ lực làm giàu để 

tiến gần đến chúa hơn là nhằm cứu rỗi xã hội loài ngƣời. Hãy chứng tỏ đức tin của mình 

vào ân sủng của chúa, hiện thực qua cuộc sống phong phú dồi dào của các vị mục tử 

đƣợc chúa giao phó nhiệm vụ, rồi thì sự giàu có sẽ từ từ đến với kẻ có đức tin. Giống nhƣ 

Trump, giáo phái Phúc Âm Cho Sự Thịnh Vƣợng có tính cách một sự giao dịch– một thứ 

tôn giáo có sẵn cho bất cứ ai vớ đƣợc nó, - nhƣ mọi thứ khác trong cuộc đời của ông ta. 

Trong những quyển sách mà Trump cho rằng chính mình đã soạn lấy, ông ta viện dẫn đến 

bộ ba đã góp phần tạo ảnh hƣởng đến mình: ngƣời cha, Fred Trump, đã cho ông ta sức 

mạnh; ngƣời đỡ đầu, Roy Cohn, viên luật sƣ chuyên truy lùng các thành phần đƣợc coi là 

thân cộng [cộng sự viên đắc lực của TNS McCarthy trong thời kỳ 1950-1954 săn tìm 

những ngƣời tình nghi là cộng sản trong chính quyền – ngƣời dịch], đã dậy ông ta thói 

xảo quyệt; và viên mục sƣ từ thời niên thiếu, Norman Vincent Peale, tác giả có sách 

thuộc loại best-seller, đã truyền cho Trump Sức mạnh của tư duy tích cực. Mục sƣ Peach 

rao giảng: Hãy cứ tin vào một điều gì đó, sớm muộn bạn sẽ sở hữu nó. Đôi bên cùng có 

lợi (Quid Pro Quo), là một thỏa thuận với chúa: sự giàu có thịnh vƣợng (hoặc ƣớc mơ 

mong nó đến) đổi lại một lòng trung thành bất khả tƣ nghị. Chiến dịch vận động tranh cử 

của Trump lấy sức mạnh từ sự tụ hội những đặc tính bảo thủ nói trên: sự tàn bạo của Fred 



Trump, sự suy đồi của Cohn và cây thập giá đƣợc gói gọn trong lá cờ nhƣ trong lời rao 

giảng của mục sƣ Peach. 

Trump biết hơn ai hết, thứ thỏa thuận tốt nhất – tức loại thỏa thuận đem lại lợi lộc – 

không chỉ mang tính thƣơng mại mà còn kèm theo với nó đặc tính của sự biến hình thay 

dạng. Ngoài một vài ngoại lệ nhỏ không đáng kể, các tổ chức Thiên chúa giáo cực hữu đã 

vồ vập ngay phúc âm của Trump, và họ đã gặt hái đƣợc kết quả: môn đồ của họ chiếm 

lĩnh những vị trí từ cao nhất xuống đến thấp nhất trong guồng máy chính phủ của Trump, 

tạo thành một khối hùng mạnh hơn cả dƣới thời George W. Bush hay Ronald Reagan. 

Trong khi đó, Trump càng ngày càng nặng thêm thiên hƣớng tự cho mình là nạn nhân 

đến mức độ hoang tƣởng khiến giới bảo thủ Ky-tô giáo phải dè chừng vì nó gây quá 

nhiều tranh cãi, khi ông ta hứa hẹn về một ―cuộc chiến tranh tâm linh‖ với các thế lực 

ngầm đầy ác hiểm. 

Năm 2016, khẩu hiệu của Trump đã đƣợc xƣớng danh: Make America Great Again 

(MAGA), với triển vọng về sự phục hồi một quá khứ huyền thoại (nên hiểu là: TRẮNG) 

đã qua. Giờ đây, nước chúa đã trị đến (the kingdom has come). Trump không còn là kẻ 

nổi dậy nữa, mà đã trở thành ngƣời nắm quyền hành. Nhờ tham dự các cuộc tập họp tranh 

cử của Trump, tôi biết đƣợc rằng khẩu hiệu cho năm 2020 vẫn còn là một bí mật, nó đóng 

vai cái nháy mắt cảnh giác các ngƣời ủng hộ rằng kẻ thù luôn vô hình và có mặt ở khắp 

mọi nơi: bọn nhà nƣớc ngầm (deep state), bọn ấu dâm và FBI, những thành phố chứa 

chấp bọn bất hợp pháp của đảng Dân chủ và bọn ―ngoài vòng pháp luật‖ đƣợc chúng sai 

phái đến để cƣớp phá xứ sở. MAGA đã trở thành KAG (Keep America Great) – đòi hỏi 

không chỉ sự thịnh vƣợng mà còn là phải loại trừ tất cả kẻ thù của nƣớc Mỹ từ bên trong. 

Phúc âm của Thomas đã nói rõ: ―Nếu các ngươi không tống khứ những thứ ở trong các 

ngươi ra ngoài thì những thứ mà các ngươi không tống khứ sẽ tiêu diệt chính các ngươi.” 

Phúc âm của Thomas – kẻ nghi ngờ sự sống lại của Thiên chúa – tất nhiên, không có mặt 

chung cùng với các phúc âm của các vị thánh Matthew, Mark, Luke và John trong sách 

thánh King James (ấn bản Anh ngữ năm 1611 của tập kinh thánh chính thức của giáo hội 

Anh giáo). Nhƣng Trump có bao giờ đọc kinh thánh. Ông ta đâu có cần phải đọc. Những 

cuốn sách về lề luật chỉ dành cho bọn thua cuộc. Đọc sách chỉ để dành cho bọn thua 

cuộc. Phúc âm của Trump, nhƣ phúc âm của Thomas – phản kinh điển, phản quy tắc – 

chính là sự ngộ (đạo), một hình thức sở hữu những điều hiểu biết bí mật chỉ dành cho kẻ 

mộ đạo, một thứ ―chân lý‖ mà ngƣời ta phải có mắt để nhìn thấy đƣợc trƣớc khi tin. 

Lý thuyết về sự ngộ đạo [một phong trào dị giáo, có nguồn gốc từ đạo Thiên chúa – 

ngƣời dịch], ra đời từ thế kỷ thứ hai sau Công nguyên, là con đƣờng mà Thiên chúa giáo 

không lựa chọn để đi. Sách vở của nó bị tiêu diệt vì đƣợc coi là dị giáo và bị quên lãng 



cho đến năm 1945 khi ở Ai Cập, ngƣời ta khai quật đƣợc trong một cái bình đất sét 13 

quyển kinh cổ của lý thuyết này. Và cũng có thể nó chƣa bao giờ bị quên lãng vì với hàng 

thế kỷ trôi qua biết bao những thuyết âm mƣu (conspiracy theories) đã tồn tại qua thời 

gian cùng với niềm tin sâu thẳm rằng có những sự thực hiển nhiên (truths – số nhiều) mà, 

họ - Luôn là họ (ở số nhiều), từ các vị hồng y, các thấy tư tế của giáo hội cổ xưa, bọn trí 

thức ưu tú đặc quyền của thế giới cổ đại, cho tới bọn truyền thông dỏm chuyên phịa tin 

giả đem bán rong trong thời hiện đại – không muốn chúng ta, quảng đại nhân dân, đƣợc 

biết tới. 

Dƣới con mắt ngƣời Mỹ, lý thuyết ngộ đạo này dƣờng nhƣ có mang một chút gì có tính 

cách dân chủ. Phúc âm của Thomas đã khuyên: ―Nhận biết được cái ở ngay trước mắt 

các ngươi, tức là các ngươi đã thấy được cái ẩn giấu bên trong.” Thế giới này ngƣời ta 

không cần phải có bằng cấp mới nhận biết đƣợc chân lý, đơn giản vì các ―dữ liệu‖ không 

phải là sản phẩm của các ―nhà chuyên môn‖. Hiểu biết không nằm trong sự uyên bác hay 

sở hữu thông tin đến từ bên ngoài mà là ở bên trong chính sự hiểu biết, là cái ngƣời ta 

hay hiểu nhƣ ―trực giác‖ (gut), nhƣ Trump thƣờng hay nói tới, hoặc nhƣ mới vừa đây 

trong một cuộc họp báo về Covid-19, ông ta đã vừa lấy tay gõ gõ vào thái dƣơng của 

mình vừa phán ―ở ngay đây nè!”; bằng cách đó, Trump biết rõ khi nào thì an toàn cho 

chúng ta đƣợc phép ra khỏi nhà, mở cửa lại kinh tế và đƣợc phép tụ tập cả ngàn ngƣời để 

ca tụng xƣng hô ngài tổng thống.  

 

Ảnh (By Bruce Gilden/Magnum Photos) 
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Tại thành phố Bossier City, trong khu vực bãi đậu xe mênh mông, đoàn ngƣời xếp hàng 

chờ vào bên trong nơi tổ chức cuộc tập họp tranh cử của Trump chỉ nhích từng bƣớc một 

chậm chạp, ngúc ngắc. Có vẻ nhƣ chẳng ai than phiền về điều đó cả. Đứng trƣớc tôi là 2 

phụ nữ trẻ. Họ đã lấy phép nghỉ làm để đi từ Arkansas đến đây tham dự. Cả hai đều mặc 

quần áo có đủ 3 màu xanh trắng đỏ đặc hiệu Trump trông rất ấn tƣợng. Trong lúc xếp 

hàng chờ, họ khoe với nhau những câu chuyện bí mật của gia đình Clintons. Họ đã giúp 

giữ chỗ để tôi có thể lấy máy chụp bức hình một ngƣời đàn ông, bất kể thời tiết giá lạnh 

đã chỉ mặc độc chiếc quần short ngụy trang và chiếc áo T-Shirt vẽ hình Bill và Hillary 

Clinton – Bill thì tay cầm súng, còn hai tay Hillary đeo găng da kéo căng một sợi dây 

trong tƣ thế sẵn sàng thắt cổ một ai đó - choàng qua bức hình là hàng chữ: Bọn Clintons 

không thể làm cho tất cả chúng ta phải tự tử chết (CLINTONS: THEY CAN’T SUICIDE 

US ALL) [Thực ra, chữ SUIDCIDE ở đây có nghĩa là GIẾT. Xin xem chú thích về 

ARKAN-CIDE bên dƣới – ngƣời dịch]. 

Một phụ nữ mà, theo lời bà, nhờ Chúa và Trump nên cửa hàng chế biến thức ăn của bà 

mới mở đã thành công rực rỡ. Bà không ngại thố lộ với tôi rằng ―có thể bọn Clintons đã 

làm cho người chú của tôi phải tự tử.” Cũng theo lời bà, ông chú này vốn là một luật sƣ 

có quan điểm bảo thủ, rất thành công trong nghề nghiệp, chết bất đắc kỳ tử trong một nhà 

hàng vì bị nghẹn khi đang ăn beefsteak . Không biết có phải nhƣ vậy không? Bà nói: 

“Người ta bảo chuyện ấy thật vô lý!”. Điều này có lẽ là sự thú nhận thành thực nhất của 

bà. Người ta đặt tên cho những vụ giết ngƣời nhƣ thế - với hung thủ là bọn Clintons, vì 

những lý do mà ngƣời ta chỉ có thể võ đoán – ―ARKAN-CIDE‖.[Có nghĩa là một ngƣời 

bị đối thủ chính trị của mình ám sát chết, rồi đổ cho là tự tử. Có nguồn gốc từ thời cựu 

tổng thống Bill Clinton còn làm Thống đốc tiểu bang Arkansas, nơi xảy ra vài vụ án chết 

ngƣời không tìm ra thủ phạm, rồi sau đó giới hữu trách cho là tự tử. Do đó:  ARKAN: 

Arkansas; CIDE: Suidcide. –ngƣời dịch]. 

Bên trong địa điểm tập họp, ngay trƣớc diễn đài, phần lớn đều là đàn ông. Họ thà phải 

đứng ở đây từ nhiều tiếng đồng hồ trƣớc – không ai đƣợc phép ngồi – còn hơn là xếp 

hàng bên ngoài. Tôi khơi mào cuộc chuyện trò với một cặp đứng tuổi. Họ có mặt ở vị trí 

đầu hàng từ lúc trời chƣa sáng. Phần thƣởng cho sự tận tụy này là họ đƣợc tặng mỗi 

ngƣời một chiếc áo thun đen dài tay có in trên đó hàng chữ màu trắng, TRUMP‘S 

TWEETS MATTER. Ngƣời chồng tự giới thiệu họ là những nhà truyền giáo. Ông ta là 

mục sƣ Sean Jones. Ông đội mũ MAGA và để râu dài giống nhƣ các nhân vật trong kinh 

Cựu ƣớc. Vẻ mặt ông trông phong trần, thận trọng, và khôn ngoan. Kẹp giữa hai chân 

ông là một chiếc nón màu đen, có kẻ hàng chữ GOD WINS, lấy ý từ một bài viết trên 

QAnon rất có ảnh hƣởng [QAnon là một nhóm ngƣời có tƣ tƣởng hữu khuynh cực đoan, 



tin rằng hiện đang có một nhà nƣớc ngầm – deep state –mà mục đích của nó là phá hoại 

và tìm mọi cách lật đổ chính quyền Trump – ngƣời dịch]. Áo và mũ của mục sƣ Sean là 

món quà tặng từ một vị mục sƣ bạn, ông này cũng nhƣ Sean, có mặt trong hầu khắp các 

buổi tập họp tranh cử của Trump. Về phần mình, quà tặng của mục sƣ Sean gởi đến các 

tín đồ Trump đồng đạo là quyển Tân Ƣớc nhỏ có in kèm theo Hiến pháp Hoa Kỳ, một 

văn kiện mà Sean tin rằng ―mang hơi thở của Chúa‖. Ông cho biết đã cho phổ biến cả 

ngàn quyển thánh kinh nhƣ vậy. 

4 năm trƣớc đây, bầu không khí ở những cuộc vận động tranh cử của Trump, tuy rất náo 

nhiệt, nhƣng cũng khá nặng nề, pha trộn giữa sự phẫn nộ và cảm giác hy vọng về một khả 

thể ―chiến thắng‖. Chiến thắng quá trời luôn, Trump hứa hẹn, chiến thắng nhiều đến độ 

mình cảm thấy mệt mỏi vì chiến thắng.Và kể từ ngày đó, ông ta đã chiến thắng; thắng và 

thắng, và thắng. Giờ đây, nguồn năng lƣợng thúc đẩy mọi ngƣời là sự chiến thắng. Thậm 

chí, cả những thế lực đen tối bên ngoài. Nếu trong các diễn trƣờng của các cuộc tập họp 

ủng hộ Trump là nơi an toàn cho các tín đồ, hoặc trong một ngôi nhà thờ nơi những 

ngƣời cùng chí hƣớng tụ họp, với một rừng mũ đỏ MAGA, thì thế giới bên ngoài lại đáng 

sợ hơn bao giờ hết. ―Những vụ giết người bí mật xẩy ra ở khắp mọi nơi‖. Mục sƣ Sean 

nói, giọng thấp hẳn xuống, nhƣ muốn gầm gừ. ―Bọn ấu dâm và ma quỷ ấy!” . Đó là lý do 

Sean yêu Trump: bởi vì với Sean, Chúa đã chọn Trump cho giờ phút này đây. Điều mà 

những ngƣời phê bình Trump cho là thô thiển và chia rẽ, mục sƣ Sean coi đó là bằng 

chứng của sự phê chuẩn của Chúa. Trump là chiến binh của Chúa, là một chiến sĩ, một 

―võ sĩ giỏi phản công‖. Tất cả những thứ đó làm cho mạng sống của Trump bị nguy 

hiểm. Mục sƣ Sean quả quyết. ―Ổng biết nhiều quá!‖. 

“Đó là cách mà sự kỳ thị chủng tộc tạo ảnh hưởng tại các cuộc tập họp tranh cử của 

Trump . . .” 

Tôi hỏi Sean: ―Ông muốn nói những điều ông ta biết về những người bên đảng Dân 

chủ?” 

Ông ta gật đầu. Mục sƣ Sean không giống nhƣ những ngƣời này – ông ta khoát tay chỉ về 

phía đám đông – quá u mê để tin rằng hầu hết những ngƣời Dân chủ đều là những kẻ 

phục vụ cho Satan một cách có ý thức. Chính bản thân ông đã từng là nạn nhân của một 

hình thức hiến tế man rợ (SRA – Satanic Ritual Abuse), nhận thức đƣợc rằng có những 

ngƣời thi hành mệnh lệnh của ma quỷ nhƣng không hề biết rằng mình đang phục vụ cho 

ma quỷ. Với Sean, đức tính nổi bật nhất của Trump là sự trong sáng. Sean tin rằng, ở thời 

điểm muộn màng này, khi mà nhiều ngƣời trong chúng ta đã quỵ ngã, nhiều ngƣời tỏ ra 

sợ hãi và lo âu, chúng ta nhìn sự việc qua một lăng kính sậm màu. Nhƣng giữa bầu không 

khí ảm đạm vẫn lóe lên những tia sáng để cho chúng ta nhìn thấy rất rõ không phải sự 



vinh quang mà là nỗi kinh hoàng: thảm kịch chết chóc của ngƣời Mỹ, sự hùng mạnh của 

đoàn quân đông đảo đang dàn trận chống lại Chúa. Bọn Dân chủ, bọn CNN, ―tất cả 

chúng nó‖, mục sƣ Sean gầm lên, ngón tay chỉ về phía khu vực dành riêng cho cánh nhà 

báo, truyền hình. Ông ta còn thêm vào: ―cả một lô một lốc bọn ngôi sao điện ảnh nữa‖. 

Ông ta nhìn đám đông, dò xét. ―De Niro‖, ông ta thì thầm, giọng nhỏ đến độ tôi phải sát 

ngƣời đến gần mới nghe rõ đƣợc [Robert De Niro, một ngôi sao điện ảnh, ngƣời thƣờng 

xuyên công khai lên tiếng chỉ trích Donald Trump – ngƣời dịch]. Nhƣng trƣớc khi mục 

sƣ Sean có thể giải thích thêm cho tôi về ý của mình, thì nhạc ngƣng lại. Đã đến giờ chào 

cờ, tức cam kết lòng trung thành. Với lá quốc kỳ, tất nhiên rồi. Và với vị tổng thống, mà 

lá cờ biểu trƣng, với một con ngƣời, dƣới sự chứng kiến của Chúa. 

Sau phần chào quốc kỳ, tôi tìm cách đến gần ngƣời đƣợc coi là đã sáng chế chiếc áo T-

shirt có hàng chữ: TRUMP‘S TWEETS MATTER. Tôi thấy có nhóm ngƣời đứng sát bên 

diễn đài chính, miệng đang nhai khô bò. Một ngƣời trong số họ đã vẽ kiểu chiếc áo. 

Ngƣời này rất ghét ngƣời da đen, đƣợc gắn biệt danh là TRUMP-UP COWBOY. Nhƣng 

anh chàng cao bồi tín đồ Trump lại hiện đang rất bận, thế nên một ngƣời trƣớc đây là 

mục sƣ hƣớng dẫn thanh thiếu niên trong nhóm của ông ta, tên Dave Thompson, bằng 

lòng nói chuyện với tôi. Anh ta đƣa cho tôi tấm danh thiếp: ―God Wins/Prayer Warrior‖, 

phía đằng sau là một đoạn trích từ Kinh Thánh (Chronicles 7:14) nói về lời chúa hứa với 

―dân của ta‖ rằng Chúa sẽ ―ban ơn cứu rỗi cho đất nước‖. Cũng giống nhƣ mục sƣ Sean, 

mục sƣ Dave theo Trump đi khắp vạn nẻo đƣờng, hƣớng dẫn các buổi cầu nguyện bên 

ngoài các chƣơng trình tụ họp; mỗi ngày vào đúng 7:14 sáng và 7:14 chiều. 

Là một ngƣời sống bằng nghề môi giới địa ốc, mục sƣ Dave đáp lại một ―tiếng gọi tâm 

linh‖ tận hiến một phần đời của mình cho Trump. Khởi đầu từ một buổi tập họp vận động 

ở Texas, nơi Dave sinh sống. Tại đây, Dave làm bạn với những siêu fans của Trump: 

Richard ở New York, ngƣời đã có mặt tại 68 hoặc 69 lần gì đó các buổi tập họp của 

Trump; và Rick, ở Ohio, đã tham dự chừng 17 lần. Dave theo chân những ngƣời bạn mới 

này đến một cuộc vận động của Trump ở thành phố Minneapolis. Cũng chính ở lần tụ 

họp này, Trump đã có một màn trình diễn kịch xuất sắc nội dung trao đổi qua điện thoại 

giữa hai cựu nhân viên FBI là Lisa Page và Peter Strzok, hai khuôn mặt đƣợc thuyết âm 

mƣu QAnon xếp vào thành phần thuộc nhóm nhà nƣớc ngầm kẻ thù của Trump. Trump 

rên rỉ, giả bộ là Page, nói với Strzok: “Em yêu anh quá trời luôn anh Peter ơi!”. Rồi ông 

ta giả làm Strzok, đƣa hoạt cảnh lên đến đỉnh điểm: “Anh cũng yêu em nữa Lisa ơi! Lisa 

à! Lisa hỡi! Ôi, Chúa ơi! Anh yêu em, Lisa!”. 

[Lisa Page và Peter Strzok là hai cựu nhân viên cao cấp FBI. Họ trao đổi với nhau những 

text messages chỉ trích Trump trong khoảng thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống 

năm 2016 và một số messages mang nội dung tình cảm cá nhân khác. Giữa năm 2017, 



Strzok tham gia cuộc điều tra về sự can thiệp của nƣớc Nga vào cuộc bầu cử tổng thống 

Mỹ năm 2016 do Công Tố Viên Đặc Biệt Robert Mueller phụ trách. Sau đó, Mueller phát 

giác ra các messages Strzok trao đổi với Lisa Page và loại Strzok ra khỏi ủy ban điều tra. 

Tháng 8, 2018, Strzok bị sa thải khỏi cơ quan FBI bởi phụ tá giám đốc David Bowdich. 

Trƣớc đó, hồi tháng 5, 2018, Lisa Page đã từ chức, xin ra khỏi FBI]. 

Trong một lần tham dự buổi vận động ở Mississippi, mục sƣ Dave gặp gỡ chàng 

Cowboy. Lúc này, Cowboy đã có dƣới tay mình một nhóm những chàng trai trẻ đến từ 

Kentucky. Mục sƣ Dave và Cowboy bắt đầu cùng nhau theo chân những cuộc vận động 

tranh cử của Trump, và cùng đóng vai trò chăn dắt nhóm tín đồ trẻ, từ đó nhóm có tên là 

“nhóm thiếu niên trưởng thành nhờ Trump”(Trumped-Up Teens). Cowboy dùng tiền túi 

mua vé máy bay cho nhóm thiếu niên đệ tử, dựng lều cho họ ở trong khu bãi đậu xe bên 

ngoại địa điểm tổ chức tụ họp.  

―Hãy nhìn kìa!”. Dave lấy tay chỉ về phía gần diễn đài. Có mấy chú bé đứng sát sân 

khấu. 8 chú trong bọn họ mặc chiếc áo thun do Cowboy vẽ kiểu. Dave đọc lớn hàng chữ 

in trên áo: ―Trumps. Tweets. Matter‖. Dave cho biết Cowboy gặp mấy chú bé này ở trong 

rừng. (hoặc, nhƣ sau này anh ta nói lại, ở trong một buổi tập họp tranh cử của Trump tại 

Lexington). ―Cowboy trả tiền vé máy bay cho tụi nó đi dự tập họp tranh cử đó!”. Để 

truyền bá thông điệp. 

Tôi hỏi Dave. ―thông điệp là mấy cái tweet của Trump?‖ 

Mục sƣ Dave đáp. ―Đúng rồi. Chúng đáng được quan tâm chứ!” 

“Phải!.” Tôi nói. 

Dave giải thích: ―Chúng mang nhiều ý nghĩa lắm‖. Anh ta chỉ tay. Kìa, một chiếc áo. Và 

đó, phía trên dãy ghế đó. Thêm một chiếc áo nữa. Và đó, đó nữa kìa, thấy không? Nhƣ 

thể đó là bằng chứng cho thấy những cái tweets của Trump mang đầy ý nghĩa. 

Tôi hỏi Dave: “Đó không phải chỉ là một sự đùa giỡn chứ?”. Những chiếc áo đó có vẻ 

nhƣ là một sự đối nghịch với phong trào BLACK LIVES MATTER của ngƣời da đen. 

“Không!”. Dave không có vẻ gì coi câu hỏi nhƣ một sự xúc phạm. Khó mà tƣởng tƣợng 

có một ngƣời nào đó ở ngay đây, sát ngay bên bục nói chuyện của Trump, mà lại dám có 

ý tƣởng đó. 

Anh ta tiếp. ―Nó giống như là . . .‖. Dave cố tìm chữ. 

“Kinh thánh?”. Tôi nói. 



Dave trả lời với vẻ nghiêm trang của một mục sƣ hƣớng dẫn giới trẻ. ―Phải rồi, như Kinh 

thánh vậy đó!”.  

Mỗi nội dung tweet, mỗi chữ viết sai chính tả, mỗi lỗi đánh máy, mỗi chữ đƣợc viết toàn 

HOA một cách kỳ lạ - đặc biệt là những chữ viết toàn HOA, đều có ý nghĩa cần đƣợc lƣu 

tâm đặc biệt. Dave giải thích: ―Chân lý nằm ở đó, ngay chỗ mà bọn truyền thông bảo là 

sai, là lỗi. Ổng không bao giờ phạm lầm lỗi hết!.” 

Ý nghĩa chuyển tải từ hàng chữ trên chiếc áo T-shirt mà Dave muốn giải thích là: Hãy để 

ý tới những ý nghĩa tàng ẩn từng lớp bên trong. Sau đó, Dave nói thêm: “Trump được 

biết là một người chơi cờ suy nghĩ cả hàng 5 nước trước.”. Ổng dùng tweet gởi cho 

chúng tôi những gợi ý. Về bọn Dân chủ, về Ukraine và về những kế hoạch của mình. 

Mấy tháng sau, Dave cho tôi biết: ―Đang có những chiến dịch quan trọng được thi 

hành.‖ Dave giải thích là Trump đang sử dụng những bệnh viện dã chiến cho bệnh nhân 

Covid-19 làm ―vỏ bọc‖ để giải cứu những trẻ em bị đem đi bán cho mục đích tình dục. 

Dave bảo tôi: ―Hãy xem kìa‖, một lần nữa ngón tay ông ta chỉ về phía chỗ mấy chú bé từ 

Kentucky. Ca sĩ Phil Collins đang hát bài ―In the Air Tonight‖. Mấy chú chồm ngƣời tiến 

về hàng rào chắn lối lên sân khấu, miệng cƣời toe toét: đến đoạn tiếng trống solo, 8 chú 

phùng miệng làm tiếng trống nhái theo, ba-dum-dum-dum-dum, âm thanh nhƣ tiếng một 

đứa bé nhẩy từng bƣớc xuống bậc thang.  

Tôi có thể cảm được điều ấy,  

Xuyên  trong không gian đêm nay, 

Ôi chúa ơi! 

Mấy chú bé chỉ khoảng độ 16 tuổi, hoặc 17. Chúng đã chờ đợi khoảng khắc này suốt cả 

đời mình. Ngƣời chỉ huy chiến dịch tranh cử của Trump, Brad Parscale, bƣớc ra sân khấu 

trong bộ suit màu xám thẳng băng đƣợc cắt may thật khéo. Ông ta đƣa tay chỉ về phía các 

chú bé, về phía chàng Cowboy, chiếc mũ đen của anh ta nhấp nhô trên đầu đám đông. Cả 

biển đỏ vỡ òa. 

“Hãy hướng về ta, hỡi những kẻ làm rạng danh ta”. Mệnh lệnh thiêng liêng đã đƣợc viết 

trong một bài thơ lừng danh của thuyết Ngộ (đạo) có tên ―The Thunder, Perfect Mind‖. 

Cũng tƣơng tự nhƣ lời mệnh lệnh, ở các diễn đài trong mọi buổi tập họp vận động tranh 

cử của Trump, nơi hàng ngàn hàng ngàn những chiếc mũ đỏ MAGA giống hệt chiếc nón 

ông ta đội trên đầu, chiếc nón mà ông ta sẽ ném xuống đám đông sau mỗi buổi tập họp, 

nhƣ một biểu tƣợng của sự hiến mình của Trump cho quần chúng. Đó chính là những 



phép lạ của Trump, sự ngƣỡng mộ toà tháp dát vàng của Trump (Golden Trump Tower), 

những vòi nƣớc làm bằng vàng của nhà Trump, và tấm lòng đại lƣợng của Trump gởi đến 

quần chúng. Kẻ nào nhận đƣợc nhiều nhất sẽ cho đi nhiều nhất. 

“The Thunder (Sấm Sét)”, kinh thánh của thuyết Ngộ (đạo), trình bày sự thiêng liêng 

thần thánh qua một chuỗi những điều mâu thuẫn: 

Ta là người được vinh danh và là kẻ bị khinh bỉ. 

Ta là đứa đĩ điếm và là đấng thánh linh… 

Ngươi, kẻ nói lên sự thực về ta, đã nói những điều dối trá bịa đặt về ta, 

Và ngươi, kẻ đã dối trá bịa đặt về ta, nói đúng sự thực về ta… 

Ta là sức mạnh và ta là sự sợ hãi… 

Ta là kẻ đã bị sỉ nhục và là sự vĩ đại… 

Ta, ta là kẻ vô thần, 

Và ta là người mà các đấng thần thánh của ta vô cùng vĩ đại… 

Ta là quyền năng thống trị và là kẻ không thể thống trị. 

Ta là sự liên kết và là sự phân hủy. 

 

“Trump không còn là kẻ nổi dậy nữa; ông ta hiện đang là kẻ nắm quyền.” 

Những ngƣời vô thần đang trợn tròn mắt, bầy tỏ sự kinh ngạc về thói đạo đức giả đến khó 

tin của Trump khi ông ta tin rằng những hành vi của mình là một sự đóng góp to lớn cho 

những giá trị gia đình, hoang tƣởng đến độ ngờ nghệch rằng mình là một con ngƣời đạo 

đức. Nói cách khác, họ đã không nhận ra cốt lõi của sự kiện. Họ thiếu mất cái hiểu biết về 

những huyền nhiệm.Trong khi đó, rất ít những ngƣời có niềm tin tôn giáo phủ nhận cái 

quá khứ chẳng hay ho gì của Trump. Số khác viện dẫn đến niềm tin ở sự cứu chuộc rất 

điển hình Ki-tô giáo cổ: vị anh hùng của họ đã bị thất lạc, nhƣng nay họ đã tìm lại đƣợc 

ông. Số khác yêu Trump chính xác là vì ông ta là một kẻ tội lỗi. Nếu một kẻ công khai có 

tâm địa tham lam, thô bỉ một cách không biết ngƣợng nhƣ thế có thể đại diện cho một 

quốc gia (đúng vậy, ai là người có thể “mỹ” hơn Trump –tham lam, thô bỉ một cách công 

khai) , thì chúng ta cũng có thể vậy, bất kể đó là ngƣời đang học đòi đi đóng phim con 

heo, là những kẻ say mê những chiếc xe tải ngoại khổ, hoặc kẻ mơ đƣợc xuất hiện trong 



các chƣơng trình truyền hình RealTV và trở thành võ sĩ vô địch, đều có thể nhận dầu 

thánh chúc phúc cho ƣớc mơ của mình.  

Ngộ (giáo) (Gnosticism) mang lại ý nghĩa đặc biệt cho những nghịch lý tuyệt đối nơi 

Trump: ông ta ngự trị ngay tại tâm điểm của quyền lực, kể cả khi ông ta tuyên bố mình là 

kẻ đứng bên lề. Trump, quả vậy, – qua hàng thập niên của một nền hành pháp có khuynh 

hƣớng vƣợt quá quyền hạn, do bởi chúng ta đang dần dần từ bỏ kiểm soát sự cân bằng 

quyền lực và đang tiến tới một nền hành pháp tập trung – chính là ―người vĩ đại nhất‖, 

miễn là chúng ta tách rời ―ý nghĩa vĩ đại‖ ra khỏi khái niệm về ―sự tốt đẹp‖ trong cách 

hiểu đại chúng hiện nay. Với những tín đồ của Trump, ông ta là hiện thân cho cái mà Ngộ 

(giáo) gọi là “Vực Sâu”(the Depth), hoặc có lẽ thích đáng hơn, ―Hỏa Ngục” (Abyss). 

Những ngƣời Ngộ (giáo) cho rằng niềm tin Ky-tô giáo gọi Chúa là Đấng Sáng Tạo chính 

là một thứ fake news, một thực thể tự lừa dối mình, cho mình là nguồn gốc của quyền lực 

vì mình đã tạo nên thế giới vật chất. Trong kinh thánh của Trump, cái đó chính là guồng 

máy quan liêu của chính quyền. Cắt bỏ mọi định chế, vét cạn các đầm lầy (drain the 

swamp), phá tan các lề luật, và rồi chúng ta sẽ nhận ra thế giới sâu thẳm của một đời sống 

thánh hóa. 

Nhƣng nếu Trump là Vực Sâu, thì cái gì tạo nên nhà nƣớc ngầm (deep state)? Những 

ngƣời Ngộ (giáo) đã có sẵn tên cho bọn chúng, đám hồng y và thầy sáu, bọn thiểu số 

chóp bu của giáo hội bị ghê tởm vì sự đồi bại, thối nát. Hãy gọi những ngƣời nhƣ bọn 

chúng là ―waterless canals‖ (những con kênh cạn nƣớc). Nancy Pelosi, Chuck Schumer: 

waterless canals. Barack Obama, Joe Biden: waterless canals. Và luôn cả bọn phản bội 

Trump, những kẻ mà tín đồ Trump khẳng định rằng ông ta mời mọc chúng vào thế giới 

quyền lực của mình chỉ với một mục đích duy nhất là để vạch trần bộ mặt thật của chúng 

- Jeff Sessions, John Kerry, Jim Mattis, Anthony Fauci: tất cả đều là waterless canals. 

Hai tuần lễ sau buổi vận động tranh cử ở Bossier City, tôi có mặt ở BB&T Center ở 

Sunrise, tiểu bang Florida để tham dự một buổi tập họp khác dành cho những tín đồ 

Trump trung thành. Ở khu bãi đậu xe, tôi gặp Ed Himmelman, thuộc nhóm Bikers for 

Trump (đoàn mô tô ủng hộ Trump). Ở dƣới chiếc mũ MAGA, bộ râu quai nón trắng toát 

của Ed đƣợc bện thành hai búi đính những hột cƣờm màu xanh, trắng và đỏ. Chiếc áo 

chẽn ngụy trang của Ed  đang mặc cho biết ông là một thành viên của nhóm The Last 

Militia, thành lập năm 2009 để vận động cho một nƣớc Mỹ “đàn ông‖ hơn, một nƣớc Mỹ 

cứng cỏi hơn, nơi mà “người ta có thể đeo dao và súng.”. Tu Chính Án thứ Hai, trong 

ngôn ngữ của Ed, chỉ đứng thứ nhì sau . . .Tu Chính Án thứ nhất. Tự do tín ngƣỡng – 

hoặc, nhƣ Ed nghĩ rằng – tín ngƣỡng là một thứ tự do. Vậy là trong cuộc đời của Ed, ông 

ta đã gặp phải nhiều khó khăn trƣớc khi đến với Chúa. Ed nói với tôi: ―Tôi vẫn chưa phải 

là một linh mục. Tôi chỉ là một chủng sinh của dòng tu khổ hạnh Francisco.”. Khi không 



mặc quần áo ngụy trang, Ed choàng vào ngƣời chiếc áo chùng màu nâu của tu sĩ. ―Tôi đã 

tuyên hứa.”. Ed bảo, Giống nhƣ Trump đã tuyên hứa. ―Chúa đã sử dụng ông ta như một 

khí cụ,‖ Ed giải thích, nhẹ nhàng gật gật cái đầu. 

“Là kẻ được Chúa chọn?”. Tôi gặng hỏi. 

―Có thể vậy!‖, Ed trả lời, lấy tay vuốt râu. Ông ta không muốn tôi hiểu lầm. ―Tôi cũng là 

người được Chúa chọn đấy chứ.”. Tất cả chúng ta đều là thiên sứ của Chúa, mỗi ngƣời 

đƣợc giao một nhiệm vụ khác nhau. Nhiệm vụ của Trump? ―Ông ta được chọn để lãnh 

đạo nước Mỹ.” 

Đã đến giờ đi vào bên trong khu tập họp. Sát bên khán đài, một ngƣời đƣa cho tôi tấm 

danh thiếp của ông ta. Tôi đọc: JFK35.com. Nơi giới thiệu và trƣng bày bộ sƣu tập về 

những đồ dùng cá nhân của cố tổng thống Kennedy, bao gồm áo lạnh, khóa cổ tay áo sơ 

mi và cả một bản sao toàn hảo chiếc limo hiệu Lincoln đời 1961, chiếc xe chở Kennedy 

khi ông bị ám sát chết ở Dallas. Khá nhiều ngƣời tôi gặp ở các buổi tập họp nhƣ thế này, 

cho biết họ trƣớc đây theo đảng Dân Chủ, thời mà đảng này còn theo đuổi những mục 

tiêu khác ngoài việc cổ vũ mở cửa biên giới và sách nhiễu tình dục trẻ em. Với những 

ngƣời này, đảng Dân chủ nay đã chết. Và đảng Cộng Hòa chỉ sống còn đƣợc nếu biết 

cách liên kết với Trump. Niềm vui phát sinh từ những cuộc tập họp của Trump không 

mang tính đảng phái; mà chính là nỗi thống khoái của cảm giác đƣợc giải phóng. Với 

nhận thức mãnh liệt của kẻ cải đạo tin chắc mình đã vƣợt qua sự thỏa hiệp tƣơng nhƣợng 

với cái xấu, và rằng nay thì họ đã bƣớc vào thế giới của ánh sáng, tinh chất và nguyên 

thủy. 
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Kẻ ―cải đảng‖ cuồng nhiệt mang số hiệu 1 là Diane G. Diane yêu cầu tôi đừng nêu tên họ 

của bà, sợ rằng phe Dân chủ sẽ tìm cách trả thù. Với mái tóc dài màu bạch kim và quần 

jean trắng làm nổi bật nƣớc da rám nắng của Diane. Hàm răng cửa bị mất đi một chiếc, 

nhƣng đôi mắt màu xanh ngọc trai lớn đến độ mỗi khi Diane cƣời chúng nhƣ phát ra 

những tia sáng lấp lánh. Bà ta kể: ―Tôi sống trong thế giới  của điện năng‖. Ý Diane 

muốn nói rằng bà đã từng làm chủ một công ty thiết kế ánh sáng rất thành công. Bà đƣa 

tay chỉ những dẫy đèn sáng rực chung quanh diễn đài – đó, đó, và đó, thấy không? Chúng 

vinh danh sự rực rỡ của Trump. Sinh ra trong một gia đình cha là mục sƣ truyền giáo, 

Diane là một ―PK‖ (preacher’s kid), lớn lên giữa không khí một chi nhánh thuộc giáo hội 

Tin lành Chính thống, thành lập bởi một nữ tu tên Aimee Semple McPherson năm 1923. 

Giáo phái này tin rằng nhiệm vụ trên hết của nhà thờ là giúp vui cho các bổn đạo. Bà ta 

đã từng đứng trên bục giảng truyền đạo bằng trang phục của một viên cảnh sát cỡi xe gắn 

máy và dựng ngay bên cạnh một chiếc xe gắn máy. Vì vậy, Diane bị Trump chinh phục 

cũng nhờ bởi ―khả năng trình diễn‖ của ông ta. Năm 2015, khi loan báo sẽ chính thức ra 

ứng cử tổng thống, Trump đã tạo một cảnh ngoạn mục khi đi đến buổi họp báo bằng cách 

sử dụng thang cuốn mạ vàng trong tòa tháp Trump Tower của mình, hay chiếc máy bay 

727 viền vàng ―Trump Force One‖ mà năm 2016 các màn ảnh truyền hình không ngớt 

giúp phô diễn sức mạnh vĩ đại của ông ta. Những hình ảnh ấy đã lôi cuốn Diane khiến bà 

ta không thể ngó qua chỗ khác khi chúng xuất hiện. ―Tôi đã từng là một Never Trumper‖. 

Bà ta thố lộ với một vẻ ngạc nhiên về chính cái tôi của mình đã một thời lạc lối. 

Tôi hỏi Diane. “Trump đã tuyên bố một điều gì khiến thu phục được bà?”.  Một chính 

sách. Hay một lập trƣờng chính trị nào đó? 

Không. Bà ta trả lời. “Mà là đức tin của tôi giúp tôi nhìn thấy ổng.”. Chúa Thánh Thần 

đã ban cho Diane cái mà ngƣời Ky-tô giáo gọi là Ơn Soi Sáng (gift of discerment), một ý 

tƣởng có gốc rễ từ sách Sứ vụ các Tông Đồ (Book of Acts), cũng giống nhƣ có ngƣời 

đƣợc ban cho khả năng nói tiếng lạ (speak in tongues), thứ ngôn ngữ mà họ chƣa hề biết 

tới; hoặc ở ngƣời khác là khả năng nhìn thấy ma quỷ, khả năng nhận ra điều xấu điều ác 

ngụy trang dƣới lớp vỏ công chính hay khả năng nhận ra sự thiêng liêng ẩn chứa dƣới vẻ 

ngoài mà ngƣời không đƣợc ơn soi sáng sẽ cho là thô tục, xấu xa. Bà ta nhận đƣợc ơn soi 

sáng sau một kinh nghiệm bản thân không mấy gì dễ chịu. Sự vỡ mộng với cộng đoàn tôn 

giáo của mình – điều này Diane chƣa thể nói ra đƣợc – Bà đƣa tay, chỉ về phía đám đông 

chung quanh và khoát một vòng tròn, nói: ―Nhà thờ của tôi bây giờ ở ngay đây!” – và 

những cảnh não lòng ở Haiti, nơi bà cho biết đã thừa hƣởng từ ngƣời cha mục sƣ một căn 

nhà dành cho những trẻ em bị lạm dụng. Bà đã nỗ lực tìm cách vận động gây quỹ giúp 

học sinh trả tiền học phí, quần áo, giày dép, túi đựng sách vở v..v… Nhƣng sau trận động 



đất năm 2010, lần đầu tiên bà biết thế nào là sự đánh lừa của những ngƣời đã từng hứa 

hẹn những sự giúp đỡ.  

Chính bọn Clintons đã đầu độc bà ta. Trƣớc trận động đất, họ phát động chiến dịch 

―American Plan‖, một chƣơng trình cứu trợ nhằm đẩy ngƣời dân Haiti ra khỏi đất đai tổ 

tiên của họ. Ngay cả Bill Clinton còn gọi đó là ―một thứ thỏa thuận ma quỷ‖. Sau trận 

động đất, tình hình còn trở nên tồi tệ hơn nữa: những luộm thuộm trong việc điều hành 

quỹ cứu trợ do bọn tay chân của Clintons phụ trách, cộng với những nghi ngờ có sự ăn 

chận ăn bớt tiền cứu trợ. Diane không có khả năng sử dụng thành thạo những lời phê bình 

lý luận chặt chẽ, bà ta chỉ có mớ ngôn ngữ bỗ bã thƣờng ngày, những tốt, xấu và chiến 

tranh tâm linh. Sai lầm của bọn Clintons không phải là sai lầm đơn giản, mà là tội lỗi. Họ 

là những kẻ độc ác. Vì vậy, lý thuyết của đảng Dân chủ phô bày một sự thực phũ phàng: 

một hệ thống bầu cử lừa đảo sẽ chỉ chọn đƣợc những kẻ huyênh hoang tự cho mình là 

đầy thiện chí, nhƣng thực tế là những kẻ bất lực vô tài.  

Nói về Trump, Diane cho biết: ―Ổng không phải là chúa của tôi. Nhưng chúa đã đặt để 

ông ta ở vị trí đó.”. Chúa đã đƣa Trump vào vị trí quyền lực và gieo cấy hạt giống đức tin 

trong tim ông ta. Nếu mình biết cách nhìn, mình sẽ thấy đức tin ấy lớn lên từng ngày. 

―Thật tuyệt vời!‖. Diane kêu to. ―Nó đang lớn lên và lớn lên mỗi ngày‖. 

Niềm tin của Diane vào Trump cũng đang lớn lên từng ngày, cùng với sự quả quyết rằng 

những gì bà ta chứng kiến ở Haiti không chỉ là sự lầm lỗi mà còn là tội ác. Diane bảo tôi: 

“Chúng nó đang hãm hiếp, tàn phá Haiti!”. 

Thật quá kinh khủng để nói đến.  

Thế nên, bà ta bỏ đi. Bà đi để vui vẻ với một nhóm nhỏ những ngƣời bạn mới gặp trong 

cuộc tập họp lần này, một gia đình cùng khoác lên ngƣời bộ trang phục mang hình ảnh 

ủng hộ Trump. Nhƣng bà ta tiếp tục quay lại. Chỉ để nói: ―Sự thực và những lời dối trá”. 

Tôi không hiểu bà ta muốn nói gì. Bà ta lại bỏ đi, lại quay lại lần nữa. Đôi mắt bà ƣơn 

ƣớt. Bà quyết định: ―Tôi sẽ nói đây . . .”. Nhƣng bà không thể nào nói đƣợc. Bà đành bỏ 

đi. Mấy ngƣời bạn của bà có vẻ lo lắng. Nhƣng vừa lúc, Diane quay lại. Bà ta nghiêng 

ngƣời. “Tụi chúng ăn thịt trẻ con.”. Rồi bà ta lắc đầu, nƣớc mắt tuôn rơi. Mấy ngƣời bạn 

của Diane gật đầu. 
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Sau đó, tôi có hỏi vài ngƣời bạn của Diane xem coi họ có cùng chia sẻ những quan tâm 

nhƣ Dian hay không. Một số bảo không, họ không nghĩ có chuyện ăn thịt ngƣời ở đây. 

Chỉ có tệ nạn ấu dâm thôi. Số khác tin chắc bọn Clintons là một lũ sát nhân, ―Arkan-

cide”. Nhƣng vào giờ khắc này đây, ở cuộc tập họp vận động tranh cử của Trump, chỉ có 

tình cảm đồng chí dành cho Diane. Một phụ nữ mặc bộ trang phục Trump xanh đỏ trắng 

rất ấn tƣợng đang quàng tay ôm vai Diane, ngƣời chị em cùng một lòng một dạ yêu 

Trump (sister-in-Trump) của mình đang run rẩy vì xúc động. 

Sau buổi tập họp, ở một góc khá xa của bãi đậu xe, Diane mời tôi vào ngồi với bà ta trong 

chiếc xe SUV trắng hiệu Cadillac của mình. Bên cạnh, một chiếc Jumbotron (màn hình 

TV) nhỏ, quây quần xung quanh bởi một nhóm ủng hộ viên Trump ngƣời Mỹ đen, đang 

chiếu một đoạn video về Trump, với hình khuôn mặt của ông ta trên màn ảnh làm sáng 

hẳn cả một khu vực bãi đậu xe tối tăm. Âm thanh nhạc đập uỳnh uỳnh vào thành xe, cùng 

với ánh sáng xanh, tím, đỏ chập chờn làm nhức mắt, nhƣng khuôn mặt Diane vẫn nhƣ 

một bức tƣợng. Bà ta muốn biết tôi có nhận biết đƣợc ―thông điệp‖ của bà ta hay không, 

có đƣợc ―soi sáng‖ chƣa. Bà ta hỏi tôi:―Anh đã nghe ổng nói chuyện hồi tối, đã nhớ đến 

những gì tôi nói với anh, và đã hiểu rằng ổng nói chuyện với chúng tôi qua những mật 

mã, đúng không?Giờ thì anh đã biết cả rồi chứ gì?”. 



Có lẽ tôi đã nắm bắt đƣợc cốt lõi câu chuyện.  

―The Great Awakening?”[Một phong trào phục sinh tôn giáo xẩy ra hồi thế kỷ 18 gây 

ảnh hƣởng to lớn đến các thuộc địa của Anh và châu Mỹ]. Tôi hỏi lại Diane, ám chỉ đến 

một cái meme của lý thuyết âm mƣu QAnon mà Diane đang cố tìm trong điện thoại của 

mình, thứ lý thuyết buộc chặt uy lực của Trump vào với một phong trào phục sinh tôn 

giáo xẩy ra từ trƣớc khi có cuộc cách mạng Mỹ (1765-1783). 

―Chính xác là như vậy!‖. Diane trả lời, vẻ hãnh diện. Bà ta giảng giải cho tôi nghe về thứ 

tự bí hiểm của các mã chữ và số đƣợc gọi là gematria, trong đó những chữ và số có thể 

đổi chỗ cho nhau. Bà bảo: ―Những con số cho chúng ta biết về một số điều. Và những chữ 

viết Hoa”. Những cái tweets của Trump mà mục sƣ Dave đã nói với tôi ở Louisiana. ―Tất 

cả những chữ viết Hoa, chúng tôi cộng lại thành con số.”. Diane nói thêm. Những mật 

mã ấy là những vạch ranh giới của những lý thuyết âm mƣu ra đời từ hàng thế kỷ trƣớc. 

Với Diane và những kẻ tin vào thuyết âm mƣu Q, điều này không bác bỏ hệ thống; trái 

lại, nó là bằng chứng cho sự khó khăn của cuộc đấu tranh. ―Hai ngàn năm‖. Diane nói. 

Sự tồn tại của Ky-tô giáo. Đại thể là như vậy. 

“Thật khó có thể hiểu được.” Tôi lắp bắp nói. “Tôi chưa bao giờ biết rằng thuyết âm 

mưu Q lại có liên quan gì đến Chúa.”. 

“Tất cả đều có liên quan đến Chúa”.Diane nói to. ―Tất cả là một cuộc xung đột tâm linh. 

Trump sẽ nói cho anh biết điều đó. Nói đi nói lại, và sẽ nói đi nói lại nhiều lần!” 

“Nhưng ổng đâu có nói nhiều về Chúa –“. 

“Anh đã không chịu lắng nghe.”  

Sự hiểu biết nó đang chờ tôi đấy. Bà ta nói nhỏ. Hầu nhƣ bà bị xúc động đến chảy nƣớc 

mắt: Hãy tỉnh thức. 

Đã đến giờ nhập vào trạng thái ―lên đồng‖.  

Đó là những cuộc đối thoại mới nghe có vẻ nhƣ chẳng đâu vào đâu nhƣng thực ra đó là 

cách để có thể đạt tới đƣợc những sự thực phơi bày dƣới ánh sáng của tâm linh huyền 

nhiệm.  

Chẳng hạn nhƣ, bao lâu nay họ vẫn tranh cãi quyết liệt về làm thế nào mà những sản 

phẩm của Disney có thể dùng ảnh hƣởng của ma quỷ để kiểm soát tƣ tƣởng thanh niên 

Mỹ hay các sự suy diễn khác biệt về ―Operation Paperclip‖, tên một kế hoạch hậu chiến 

sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt của chính phủ Hoa Kỳ, bí mật đem một số tội phạm 

chiến tranh Đức quốc xã về nƣớc để giúp chế tạo vũ khí hóa học. Rồi mới đây nhất, họ 



tranh luận về điều gì đã thực sự xẩy ra trong vụ nổ súng ở thành phố Las Vegas ngày 1 

tháng 10 năm 2017. Theo thông báo chính thức từ giới hữu trách, một xạ thủ tên Stephen 

Paddock đã nổ súng vào đám đông đang tham dự một buổi hòa nhạc, làm thiệt mạng 59 

ngƣời. Theo Diane, đây là một phần nằm trong kế hoạch ám sát Trump, ông này theo thời 

khóa biểu đã định trƣớc là sẽ đến đây nói chuyện vài ngày sau đó.  

Kế hoạch của ai vậy? Của bọn Saudi Arabia. 

Tôi nói: “Tôi thực sự không biết gì hết.”. 

Diane xoe tròn đôi mắt. “Tôi biết chứ! Để tôi kể cho mà nghe!” 

*** 

“Sự thực ở ngay đó . . .Ổng không có lầm đâu” 

Sau đó, khi nghe lại đoạn ghi âm nội dung buổi đối thoại này giữa tôi và Diane (với sự 

đồng ý cho thu băng của bà), tôi suy nghĩ rất kỹ và tin rằng mình không thể sử dụng bất 

cứ chi tiết nào trong các mẩu đối thoại. Chúng vƣợt quá sự tƣởng tƣợng. Chúng không 

nói lên đƣợc điều gì ngoài chứng minh sự hoang tƣởng của một phụ nữ. Để kiểm chứng, 

tôi lục lọi lại những chi tiết về vụ nổ súng ở Las Vegas trên Google. Trời Đất Quỷ Thần 

Ơi!– Không phải chỉ một mình Diane mắc chứng hoang tƣởng. Ý tƣởng cho rằng vụ nổ 

súng chết ngƣời ở Las Vegas là sản phẩm của một ―bè lũ‖ gian ác quả đang hiện hữu thực 

sự trên hành tinh loài ngƣời của chúng ta và ở gần chúng ta hơn là những lý thuyết âm 

mƣu xa vời kiểu QAnon. Tất cả đƣợc khởi đầu với Alex Jones [ngƣời phụ trách talk show 

trên một đài phát thanh phát đi từ Austin, thủ phủ tiểu bang Texas, một lý thuyết gia có 

quan điểm cực hữu và là một ngƣời đề xƣớng thuyết âm mƣu hàng đầu], rồi đƣợc đồn 

thổi nhanh chóng bởi tập tài liệu 51 trang Powerpoint soạn thảo bởi một cựu viên chức 

tình báo CIA và Rich Higgins, nguyên là giám đốc sở hoạch định chiến lƣợc trực thuộc 

Hội đồng an ninh quốc gia của chính phủ Trump. Trƣớc hết, họ lƣu ý rằng phe nhà nƣớc 

Islam đã lên tiếng nhận mình là kẻ chủ mƣu vụ nổ súng; kế đó là chi tiết một ngƣời ở 

cùng tầng khách sạn với thủ phạm nổ súng, theo báo cáo, đã ăn thịt nƣớng Thổ Nhĩ Kỳ; 

và rằng, ngƣời này, dựa theo tài khoản facebook cá nhân của ông ta, là ngƣời có chủ 

trƣơng ủng hộ sự chuyển giới. Hiển nhiên, những chi tiết ấy càng làm tăng thêm sự nghi 

ngờ về sự dính líu của bọn ISIS-antifa trong các cuộc tấn công trong nƣớc Mỹ. Từ Jones 

cho đến Higgins, rồi tới Tucker Carlson, ngƣời điều hành một talk show trên kênh truyền 

hình FoxNews, vài tháng sau vụ nổ súng ở Las Vegas, đã mời đƣợc Scott Perry, một cựu 

dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa và là một cựu chuẩn tƣớng Vệ Binh Quốc Gia hồi hƣu, 

xuất hiện trên show của mình để nói về những chi tiết mà ông ta mô tả là ―những dữ kiện 

đáng tin cậy cho thấy sự liên quan của bọn khủng bố‖ đằng sau vụ thảm sát.  



Với mọi ngƣời, ý tƣởng ấy có vẻ nhƣ vô lý, khó tin. Nhƣng, nếu so sánh với nội dung của 

bài này, nó có thể đƣợc coi nhƣ một ―xu hướng” (mainstream). Chƣơng trình talk show 

của Carlson có số lƣợng ngƣời xem lớn gấp 3 lần số độc giả báo in của tờ báo đăng tải 

bài viết này. Nếu kể thêm ảnh hƣởng của đế chế Infowars của Alex Jones, hằng hà sa số 

những mẩu tweets, mẩu tin, những mẩu còm (comments) – và loại trừ đi những gợi ý xa 

xôi mang tính cách kỳ thị ngƣời Hồi giáo của chính Trump – chúng ta có thể nhìn Diane 

nhƣ thế này: Bà ta không phải là một người có quan điểm cực đoan. Có thể, bà ta gần với 

thế giới trung dung của nƣớc Mỹ hơn là chúng ta, một quan điểm thế giới mới vừa đƣợc 

hình thành sau những biến động chính trị. 

Chúng tôi bƣớc ra khỏi xe để Diane hút thuốc. Đứng dƣới bầu trời đêm Florida nóng bức, 

oi ả, tôi bỗng có ý nghĩ tại sao Trump không thẳng thừng tuyên bố hụych toẹt tất cả 

những bí mật mà Chúa đã tín thác nơi ông ta. Nhƣng rồi tôi tự ngăn mình lại. Nếu phúc 

âm của Trump là món quà dành cho ngƣời vừa đƣợc khai sáng thì giá trị đích thực của 

những bí mật ấy nằm ngay chính tính cách riêng biệt của sự khai sáng, của đặc quyền 

đƣợc tiếp nhận thông tin. Hãy để cho tầng lớp ƣu tú thiểu số và bọn sống trong tháp ngà 

đắm mình với mớ ―khả năng chuyên biệt‖ của chúng. 

Tôi hỏi. “Diane! Bà có biết gì về khái niệm của Ngộ giáo (Gnosticism) không?”. 

Trời không lạnh, nhƣng bà ta run lên. ―Có chứ! Biết nhiều lắm!‖ 

Có vẻ nhƣ bà ta đã có đánh giá khác về tôi, nhƣ thể câu tôi vừa hỏi chính là sự trả lời. 

“Điều bí ẩn,”. Tôi nói – đồng thời cũng chẳng phải là cái gì bí ẩn. 

Diane gật đầu đồng tình. ―Không phải vậy. Nhưng mà là như vậy đấy.”. 

Bà ta nói bằng thứ ngôn ngữ đầy ẩn dụ của cổ luật Ngộ giáo. 

Tôi lại hỏi. ―Tại sao, những con số có ý nghĩa gì không?”. Những dẫy mã số và chữ dài 

bất tận, việc đếm những mẫu tự, mỗi một ngày tháng (dates) đều có âm vang từ một ngày 

tháng trƣớc đó. 

―Bọn họ - chữ Bọn Họ viết thật lớn – cho rằng ngày tháng có quyền lực. Những con số!”. 

Tôi ngắt lời. “Nhưng này Diane. Không, chúng chẳng có thứ quyền lực nào hết.”. 

Mắt bà ta mở tròn xoe lần nữa. Và nụ cƣời rộng đến xệch mang tai. ―Chính xác!” 
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Trong mỗi cuộc tập họp vận động tranh cử của Trump, đều có một cảnh tƣợng độc đáo 

lúc Trump bắt đầu điểm mặt kẻ thù. Không phải Hillary Clinton hay Joe Biden, hay 

những di dân Mexico. Mà là nhóm nhỏ những ngƣời ngồi trong cái chuồng sắt trong khu 

vực gần diễn đài (nơi dành cho các ký giả- ngƣời dịch). Bọn này toàn là ―những kẻ rất 

xấu”, “bọn cặn bã”, “những tên dối trá”. Hãy nhìn chúng kìa!”. Trump vừa lên giọng, 

vừa lấy tay chỉ về chỗ những ký giả. Hàng ngàn ủng hộ viên của ông ta hƣớng về phía cái 

chuồng sắt gào thét. Nếu tôi có mang theo cái máy đo độ ồn của âm thanh bên mình, tôi 

sẽ có thể cho biết đƣợc chính xác cƣờng độ nỗi giận dữ đang trào dâng lên với mỗi lời kết 

án của Trump dành cho báo chí. Những tiếng la ầm ĩ: Chúa, Súng, và lớn hơn hết thảy là 

những lời nguyền rủa CNN. Chiếc áo thun có in hình hí họa Trump đang tè lên cái huy 

hiệu của CNN thấy xuất hiện khá nhiều trong các buổi tập họp nhƣ thế này. Còn có 

những chiếc áo mang nội dung khác. Chẳng hạn: ―Dây thừng. Cây cao. Ký giả. Cần được 

ráp chúng lại.” (ám chỉ: sợi dây treo cổ bọn ký giả lên cây – Ngƣời dịch). 

“Có ai ở đây tin rằng bọn truyền thông trung thực không?”. Trong một buổi tập họp ở 

thành phố Hershey, Pennsylvania – buổi thứ 3 mà tôi tham dự - Trump đã hỏi cử tọa của 

mình. 

―Không‖. Họ gào lên. 



“Có ai tin rằng bọn chúng đều bất lương và đồi bại?” 

―Có!‖. Đám đông lại gào lên. Ngƣời phụ nữ ở cạnh tôi đứng ngửa ngƣời ra trên gót chân, 

môi dƣới bặm lại, mắt nhắm chặt, hai cánh tay vƣơn ra, với hai ngón giữa chỉa thẳng. 

Bọn nhà báo là kẻ thù đích thực đến từ bên trong. Kẻ thù này rất xảo quyệt; chúng tìm 

cách trộn lẫn vào chúng ta. Ở thời nước Nga của Sa Hoàng và Đức quốc xã, chúng là 

bọn Do Thái; ở thời kỳ chiến tranh lạnh của nước Mỹ trước đây, chúng là bọn cộng sản; 

sau sự sụp đổ của Liên Xô, phe Hữu ở nước Mỹ đã biết tập họp lại trong một khoảng thời 

gian chung quanh lá cờ “đả đảo bọn đồng tính”. Tất cả đều đủ sức mạnh để đánh gục kẻ 

thù. Đến bây giờ thì là bọn ký giả. Chúng xảo quyệt giấu mình ở trong hàng ngũ chúng 

ta. Coi chừng đứa con ruột thịt của chúng ta lại là một đứa trong bọn chúng. 

Vậy mà, ở đây, trong thành phố Hershey, tôi – một nhà văn, một ngƣời gốc Do Thái 

chính gốc, đã cầm đƣợc chiếc vé vào cửa, cùng bƣớc hòa nhập với đám đông, và cuối 

cùng, đội lên đầu chiếc mũ đỏ. Rất nhiều những ngƣời quanh tôi mặc quần áo ngụy trang 

[cammouflage, ở đây tác giả ám chỉ những bộ quần áo có màu sắc xanh, đỏ, trắng, cùng 

với hình ảnh hoặc nội dung ủng hộ Trump – ngƣời dịch] tại sao tôi không mặc giống nhƣ 

họ? Thực ra, một phần cũng là do lý do thực tế khi tôi phải xếp hàng chờ hàng mấy tiếng 

đồng hồ ngoài bãi đậu xe. Trời thì lạnh và mƣa nữa. Tôi lại bị hói. Khi ngƣời bán hàng 

rong đẩy chiếc xe đi ngang, tôi chìa ra tờ giấy 20 đồng. Cũng là một quyết định khá khôn 

ngoan. Đám đông ở đây, ở thành phố Hershey – nơi đƣợc mệnh danh là ―thành phố ngọt 

ngào nhất trên quả đất” , nơi những ngọn đèn đƣờng trông giống nhƣ những viên kẹo 

Chocolat khổng lồ - họ cực đoan hơn đám đông ở Louisiana hay Florida. Trong số họ, ít 

có những gia đình đến tham dự chung, phần lớn là những nhóm thanh niên miệng không 

ngớt hô to Trump! Trump! Trump!, sau mỗi tiếng Trump là những nắm đấm giơ lên cao.  

Vào tới bên trong, tôi tìm đƣợc một vị trí đứng không xa diễn đài bao nhiêu. Có lúc 

Trump nói dông nói dài, chẳng đâu vào đâu. Có lúc ông ta làm chủ đƣợc đám đông. Khi 

nói chuyện, ông ta khua tay nhƣ một cái ống bễ, lúc ra lúc vào, đếm từng lời nói dối, từng 

sự lừa gạt. “Họ dọ thám chúng ta.” Ai dọ thám? AI dọ thám không thành vấn đề. Cái 

động từ dọ thám mới là vấn đề. Dọ thám. ―Họ che dấu nó‖. Ông ta kêu lên. ―Che dấu nó 

để không người nào có thể nhìn thấy được.‖ Giấu CÁI GÌ? Cái gì ấy không thành vấn đề. 

Động từ Giấu mới là điều cần phải chú ý tới. Và câu trả lời của đám đông, khi Trump 

giang rộng hai cánh tay về phía trƣớc: Trump! Trump! Trump!. 

Đừng để bị đánh lừa bởi cú pháp vỡ vụn trong cách nói của ông ta. Khi Trump đăng đàn, 

câu nói của ông ta không phải sai mà là một mớ hổ lốn (Syncretic), chập làm một với 

mạch suy nghĩ của đám tín đồ của mình. Đến với Trump, ngƣời ta xem đƣợc những vở 



hài kịch: câu chuyện cƣời về cái quạt xay gió (windmill) [Trong một buổi tập họp vận 

động tranh cử hồi cuối tháng 12 năm 2019, Trump cho rằng những chiếc quạt xay gió 

phát ra âm thanh gây nên bệnh ung thƣ – ngƣời dịch], màn trình diễn độc đáo về Lisa 

Page. Ngƣời ta sẽ nghe những con số: 131 kỷ lục, 182 thẩm phán, một phần tám của một 

inch, 250 năm, 160,000 công ăn việc làm. Những con số này có ý nghĩa gì? TRUMP. 

Những con số đó là những con số của Trump, những con số rất tốt, những con số thƣợng 

hảo hạng. Cũng giống nhƣ kẻ thù là kẻ thù của Trump, những kẻ thù tồi tệ, những kẻ thù 

tệ hại nhất. “Nói ngay!”, Trump gầm gừ, nhƣ thể ông ta đang bóp cổ Shifty Schiff 

[Adam Schiff, dân biểu thuộc đảng Dân chủ, chủ tịch ủy ban tình báo Hạ viện Hoa Kỳ, 

ngƣời đứng ra chỉ huy cuộc đàn hạch tổng thống Donald Trump hồi cuối năm 2019 – 

ngƣời dịch], tìm cách buộc ông này phải ói ra một lời thú tội: ―Nói ngay, đồ con hoang 

lươn lẹo!‖. Đám đông gầm lên theo Trump. Nói cái gì? Ai thèm quan tâm. Lươn Lẹo. 

Con Hoang. ―Tôi muốn buộc ông ta phải nói ra.‖. Đám đông muốn đƣợc chứng kiến 

cảnh tƣợng đó. 
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Những con số về thời gian của Trump sẽ rất khó hiểu với những ai mong đợi sự nghiêm 

chỉnh, chính xác cố hữu của nó. Thực ra, chúng có nguồn gốc từ tính cách gây cƣời của 

ngƣời Do Thái. Trump mô phỏng lối gây cƣời này, nhƣng lại vặn vẹo đi cho khác. Với 

lối gây cƣời Do Thái, nó vui là bởi vì nó buồn, và nó buồn là vì nó vui.  

Với Trump, nó vui là vì nó xấu xa, hèn hạ. 



Hãy thử đùa chút coi! Hãy bắt đầu với những con số. ―5 năm‖, Trump bảo. Rồi ông ta 

ngƣng lại, miệng cƣời tự mãn. ―9 năm, 13 năm, 17 năm, 21 năm, 25 năm, 29 năm‖. 

Rồi ông ta xuống hàng: ―Khi tôi hết làm tổng thống!”. 

Đám đông rộ lên. ―Nào‖, ông ta nói, chỉ tay về phía cái phòng chật ních những ký giả, 

“Tôi nói như vậy để làm cho bọn này trở nên phát điên, phát khùng thôi. Thấy không, họ 

phát điên lên rồi. Chỉ giỡn thôi mà họ đã vậy‖. Đùa thôi mà. ―Tôi không biết, mình có 

nên thử xem không? Có lẽ, hãy thử xem coi.”. Có lẽ. ―Tôi chỉ đùa thôi mà. Này các ký 

giả, tôi chỉ đùa thôi đấy nhé.”. Không đùa đâu đấy. Điều này mang lại hiệu quả: Những 

“đùa cợt‖ của Trump sẽ trở thành nội dung duy nhất về cuộc tập họp của Trump nằm 

trong bản tin tức buổi chiều. 

Nó tức cƣời là vì nó gây shock.  

Bỗng nhiên, Trump trở nên nghiêm chỉnh, không một chút gì có vẻ đùa cợt. Không sử 

dụng bất cứ một trạng từ nào để chuyển đề tài – vì thực ra, ông ta không cần – Trump cao 

giọng: ―Những thành phố dung dưỡng, che dấu bọn tội phạm gây chết người‖. Ông ta 

thản nhiên nhƣ thể đang nói chuyện về đề tài này từ đầu buổi đến giờ. ―Giới chức quyền 

lực tư pháp ở những thành phố đó đã cố tình thả ra khỏi tù những tên ngoại quốc tội 

phạm, chúng bạo động và vô cùng nguy hiểm; nhưng chúng vẫn được tự do để tiếp tục 

gây án, tiếp tục giết chóc, hãm hiếp.” Hai cánh tay nhƣ cái ống bễ của Trump đƣa lên 

đƣa xuống, đƣa ngang đƣa dọc; Và giờ thì cánh tay ông ta chặt thẳng xuống. ―Tàn bạo‖, 

Chop! (Chặt). “Sát nhân”, Chop!”Cướp Bóc”, Chop!. “Chém toạc làm hai ngực người 

ta ra,”. Một nữ sinh tuyệt vời còn ở độ tuổi teen, bị bọn cƣ trú bất hợp pháp tàn ác chém 

chết bằng mã tấu. Không phải chỉ một trƣờng hợp cá biệt, mà cả hai trƣờng hợp đều nhƣ 

vậy. Tất cả là do bởi bọn Dân chủ đã ―dung chứa bọn tội phạm dâm dục bạo động bất 

nhân”. 

Còn thêm nữa: ―Đây mới chỉ là những vụ án mà chúng ta được biết.”. Còn rất nhiều 

những sự thật tối tăm, bị che giấu. Tại buổi tập họp ở Hershey, Pennsylvania, Trump kết 

án: ―Một trong những thành phố dung dưỡng tội phạm tệ hại nhất ở ngay đây, là 

Philadelphia”. Đám đông có mặt lúc đó đã phản ứng bằng những tiếp boos ầm ĩ. Giọng 

một ngƣời đàn ông đứng phía trƣớc gào lên ―Địt mẹ chúng nó!‖. Không khí nhƣ một nghi 

thức tế lễ, những ―lời thánh thi‖ khủng khiếp cứ đƣợc lập đi lập lại, ―bọn ngoại quốc ở 

lậu” và ―hãm hiếp‖ và ―tấn công tình dục một đứa bé‖ và ―bọn ngoại quốc‖, ―xâm phạm 

trẻ vị thành niên‖ và ―hãm hiếp‖ và ―công súc tu sĩ‖ và ―tội phạm tình dục‖ và ―thú vật‖; 

“thành phố Philadelphia thả chúng ra để chúng tự do lang thang trên những đường phố 

của chúng ta”. 



Làm sao mà điều ấy xẩy ra đƣợc? Bởi vì họ muốn thế. Trump bảo: ―Họ cản trở ICE 

(cảnh sát an ninh nội địa phụ trách hải quan và di dân). Trong lúc chúng ta nói chuyện ở 

đây, một tên tội phạm di dân bất hợp pháp đã có tiền án 3 lần bị trục xuất vẫn nhởn nhơ 

ở Pennsylvania vì thành phố Philadelphia cho phép hắn được tự do! Thành phố của” – 

Trump cƣời điệu, đùa giỡn, không đùa đâu, lại cƣời điệu và lắc đầu, chờ cho đủ cao trào, 

the punch line – điểm nhấn cuối cùng, ngón cái và ngón trỏ cong vào nhau, giơ lên, cái -

dấu-hiệu -O.K.-không-phải-là-dấu-hiệu vì đó chỉ là cách cử động của Trump – “thành 

phố của tình yêu anh em bằng hữu”. 

 

Ngón cái và ngón trỏ của Trump cong vào nhau, làm dấu hiệu OK, cũng là dấu hiệu 

White Power – Quyền lực của người da trắng. Ảnh chụp tại một buổi tập họp. Nguồn: AP 

Mấy tháng sau lần gặp gỡ mục sƣ Dave ở Bossier City, Louisiana, chúng tôi nói chuyện 

với nhau qua điện thoại. Ông ta bảo tôi:“Có nhiều lắm những drops”. Ý ông ta muốn 

dùng chữ ―drop‖ để ám chỉ những ―đầu mối‖. Trận đại dịch Covid-19 đang hoành hành 

khủng khiếp khắp nơi và hàng chục ngàn ngƣời Mỹ thiệt mạng do nhiễm bệnh trong lúc 

Trump cố tìm cách xem nhẹ, cho rằng rồi thì cơn dịch sẽ sớm biến mất. Những buổi tập 

họp của ông ta tạm thời bị đình chỉ, những buổi họp báo hàng ngày về diễn tiến của đại 

dịch cho thấy một Trump lúng túng, vụng về dù mục đích của chúng là để đánh bóng 

Trump trƣớc mặt cử tri hơn là mang tính cách thông tin cho đại chúng. Cũng tại những 

cuộc họp báo này, Trump tiếp tục tìm cách tấn công giới truyền thông, gạt qua một bên 

lời khuyên của các giới chức y tế chuyên môn và truyền đi những mật hiệu. Thời lƣợng 

hai tiếng đồng hồ trong các buổi họp báo ấy không phải để thông tin, để xoa dịu nỗi lo 

lắng hay liên kết mọi ngƣời lại với nhau. Mà chúng chỉ là để thay thế những buổi tập họp 



vận động tranh cử của Trump trong thời đại dịch ai cũng phải tôn trọng yêu cầu giãn cách 

xã hội để tránh lây nhiễm. Những tín đồ tận tụy nhất của Trump tiếp tục phân tích từng 

câu nói, từng động tác múa tay huơ chân của ông ta, đến cả màu sắc chiếc cà vạt ông đeo 

hàng ngày ngày mong tìm ra những ý nghĩa ẩn chứa bên trong.  

Mục sƣ Dave giải thích: ―Hãy xem đó như những mảng thông tin liên hệ chằng chịt với 

nhau. Ổng đang truyền đi những tín hiệu đó.”. Nơi chốn đã thay đổi, nhƣng nội dung vẫn 

nhƣ cũ: Trump, Báo chí, những kẻ thù vô hình. Mật mã nằm ẩn trong mật mã, vƣợt khỏi 

tầm hiểu biết của chúng ta. Cà vạt đỏ, cà vạt hồng. Có sọc không? hãy tiếp tục để ý tới 

những chi tiết chứa đựng nhiều ý nghĩa. Chớ có sao lãng. Dave bảo: ―Nếu anh để ý nhìn, 

sẽ thấy ổng vẽ chữ Q trong không gian, vòng tròn O và gạch ngang phía dưới chữ O.” 

Có đúng là Trump đã thực sự chỉ dấu một điều quá hiển nhiên để thấy nhƣ vậy không? 

Làm nhƣ vậy chẳng khác gì tự tố giác mình không? 

Dave nói tiếp. ―Phải nhìn nó như một tổng thể‖. Tất cả những thứ đó – virus, bọn hiếp 

dâm, bọn sát nhân con trẻ. Tất cả chúng kết hợp với nhau để nhằm hại Trump. 

Liệu họ có đang thành công không? 

Tuyệt nhiên không thể. Đây là kế hoạch. Dave đáp: ―Ổng muốn trừng phạt chúng ta‖. 

Ổng (He), trong trƣờng hợp nay, Dave không ám chỉ Trump, mà là cha của Trump: 

CHÚA. Nhƣ Trump, Covid-19 là một khí cụ để thực hiện ý chí của Chúa, và Ngài để mặc 

cho Covid-19 hoành hành nhằm mục đích trừng phạt tội lỗi ―tập thể‖ (corporate sin) của 

chúng ta, với tƣ cách một quốc gia đã không làm tròn nhiệm vụ toàn tâm toàn ý tôn thờ 

Ngài và thiên sứ của Ngài, TRUMP. Quan điểm này không xa lắm với quan điểm của các 

nhà lãnh đạo Ky-tô giáo phe Hữu, bao gồm Franklin Graham, nhà truyền giáo Robert 

Jeffress của đài FoxNews và Ralph Drollinger, ngƣời phụ trách việc học tập Kinh thánh 

của tòa Bạch Ốc. 

Những đã có tin vui, Dave nói tiếp. Chúa đã cho chúng ta cơ hội để chuộc lỗi của mình. 

“Chúng ta nên lợi dụng cơ hội này để thanh tẩy. Từ bỏ mọi cặn bã xấu xa và trở về với 

sự thuần khiết nguyên thủy”. 

Một sự thanh tẩy. Một sự hứa hẹn. ―Phải xem nó như là một tổng thể,‖. Dave nhắc lại với 

tôi, khuyến cáo tôi nên quan sát từng chi tiết mỗi cuộc họp báo về Covid-19 của Trump – 

hãy để ý tới những ngƣời ở gần Trump trên diễn đài, cách họ đập đập vào chân, coi 

chừng đó là họ đang đánh Morse đấy, hoặc cách họ chớp mắt. Mở to mắt ra mà nhìn. 

THE AWAKENING sẽ vĩ đại, vô cùng vĩ đại, và những buổi tập họp mọi ngƣời sẽ đƣợc 

tổ chức trở lại. (Thực vậy, khi phóng sự này xuất hiện trên báo, số tử vong vì Covid-19 



đang tăng nhanh. Và một biến cố khác, sự kỳ thị ngƣời da đen (anti-Blackness), đang trở 

thành sự kiện nóng bỏng nhất từ trƣớc tới nay, lôi kéo sự chú ý đặc biệt, quốc gia cũng 

nhƣ quốc tế. Tuy nhiên, Trump vẫn thông báo kế hoạch tái phục hồi những cuộc tập họp 

tranh cử đang bị gián đoạn.) 

Chỉ những ngƣời đƣợc đặc biệt mặc khải – Dave, Diane, QAnon – mới biết đến  cái tên 

―Cơn Bão” (The Storm), rằng nó sắp xẩy đến, nhƣng hầu nhƣ tất cả những tín đồ tận tụy 

của Trump đều có thể nhận ra nhờ vào những dấu hiệu, nhƣ chiếc pháo sáng bắn lên giữa 

đêm tối ngoài biển cả: Ở thành phố Minneapoli, một nhóm nhà báo CNN bị bắt ngay 

trƣớc ống kính truyền hình, trực tiếp cho cả nƣớc xem; Ở New York, một đoạn video 

chiếu hình ảnh một viên cảnh sát chống biểu tình đƣa tay làm dấu hiệu O.K. đƣợc lan 

truyền rộng khắp; và ở D.C. tiếp theo sau nghi thức bắn hơi cay vào đám biểu tình chống 

kỳ thị chủng tộc, vị tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ long trọng bƣớc qua mặt 

đƣờng tẩy rửa sạch sẽ, tay giơ cao quyển kinh thánh, nhƣng lộn ngƣợc đầu – Một dấu 

hiệu? một cử chỉ phát lệnh? – sợi dây đánh dấu trang màu đỏ đung đƣa dọc theo cổ tay 

ông ta trông nhƣ cái lƣỡi của một con rắn. 

Hình ảnh ấy có ý nghĩa gì không? 

Dave nói, ám chỉ điều chúng ta vừa chứng kiến. ―Hãy cầu nguyện. Và để cho nó qua 

đi!”. 

Jeff Sharlet 

 

Phụ Lục: 

(Nguyên văn bài viết của nhà văn Sharlet đăng tải trên nguyệt san VANITY FAIR ngày 

18-6-2020. Tôi cho đính kèm với bản dịch để độc giả tiện đối chiếu.) 

 

“He’s the Chosen One to Run America”: 

Inside the Cult of Trump, His Rallies Are 

Church and He Is the Gospel 



Trump‘s rallies—a bizarre mishmash of numerology, tweetology, and white 

supremacy—are the rituals by which he stamps his name on the American dream. As he 

prepares to resume them for the first time in months, his followers are ready to receive. 
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Yusif Jones, standing in front of a long row of porta-potties, slides his plastic Trump 

mask over his face. ―I‘m him!‖ he exclaims. He puffs up his chest in his homemade 

Trump shirt. It‘s a short-sleeved American flag pullover, onto which he has ironed black 

felt letters across vertical red and white stripes: GOT TRUMP? Then he flashes the O.K. 

sign, a silver ring on his pinky. ―I‘m him, dude!‖ 

For Trump supporters like Jones, the O.K. sign—thumb meeting index finger, three 

fingers splayed—is a kind of secret handshake. It began as a joke—a ―hoax‖ meant to 

trick liberals into believing that the raised fingers actually represent the letters WP: white 

power. The joke worked so well that it became real. Now, in certain circles, O.K. does 

mean white power—unless you say it doesn‘t. Jones, a big, vein-popping, occasionally 

church-going white man burdened with what he calls an ―Islamic‖ name by his hippie 
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mother, revels in this kind of coded message, a sense of possessing knowledge shared 

only by a select few. It‘s Möbius strip politics, Trumpism‘s defining oxymoron: a 

populist elite, a mass movement of ―free thinkers‖ all thinking the same thing. They love 

Trump because he makes them feel like insiders even as they imagine him their outsider 

champion. That‘s what‘s drawn Jones here, to the CenturyLink Center in Bossier City, 

Louisiana, two weeks before Thanksgiving. Like many of the president‘s 14,000 

followers waiting for the rally to begin, Jones believes that Trump is on a mission from 

God to expose (and destroy) the hidden demons of the deep state. 
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To attend a Trump rally is to engage directly in the ecstasy of knowing what the great 

man knows, divinity disguised as earthly provocation. Jones tells me about Jesse Lee 

Peterson, a right-wing pastor and talk show host who calls Trump ―the Great White 

Hope.‖ He doubles over and slaps his knee, signaling to me that it‘s another joke. ―He‘s 

black!‖ says Jones, meaning Jesse Lee Peterson. ―I love that dude,‖ he says. He considers 

Peterson, like the White Hope himself, awesomely witty. Jones straightens up. ―But it‘s 

true!‖ he adds. Which is how racism works at a Trump rally, just like the president‘s own 

trolling—signal, disavowal, repeat; the ugly words followed by the claim that it was just 

a joke followed by a repetition of the ugly words. Joking! Not joking. Play it again, until 

the ironic becomes the real. 

Later, I listen to Peterson‘s show. He calls Trump the Great White Hope because, he 

says, ―Number one, he is white. Number two, he is of God.‖ Peterson does not mean this 

metaphorically. Trump is the chosen one, his words gospel. 

Peterson is hardly fringe in this belief. Many followers deploy a familiar Christian-right 

formula for justifying abuses of power, declaring Trump a modern King David, a sinner 

nonetheless anointed, while others compare him to Queen Esther, destined to save 

Israel—or at least the evangelical imagination of it—from Iran. Still others draw parallels 

to Cyrus, the Old Testament Persian king who became a tool for God‘s will. ―A vessel for 

God,‖ says former congressman Zach Wamp, now a member of The Family, the 



evangelical organization that hosts Trump every year at the National Prayer Breakfast. 

Lance Wallnau, a founding member of Trump‘s evangelical coalition, dubs him ―God‘s 

chaos candidate‖: ―the self-made man who can ‗get it done,‘ enters the arena, and through 

the pressure of circumstance becomes the God-shaped man God enables to do what he 

could never do in his own strength.‖ 

In Trump‘s case, divine backing is more about smiting than healing. When Rep. Elijah 

Cummings died last October shortly after sparring with Trump about Baltimore, Peterson 

declared on his radio show, ―He dead‖—like Trump enemies John McCain and Charles 

Krauthammer, Peterson noted. ―That‘s what happens when you mess with the Great 

White Hope. Don‘t mess with God‘s children.‖ 

Jones only recently became one of those children. ―I‘ve been on the side of evolution my 

whole life,‖ he confesses. Not so much the science end, he wanted me to understand. His 

had been the partying wing of agnosticism. Then his fiancé persuaded him to start 

attending a fundamentalist church, not long before Trump was elected, and the veil was 

lifted. For instance, he says, now he can see the ―gay agenda‖ of the Democrats. 

―Actually, they‘re pedophiles.‖ 
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Jones is only the second person I‘ve met at the rally, so I don‘t yet know just how 

common this perspective is. Through a season of Trump rallies across the country, before 

the global pandemic forced the president to retreat for a while from the nation‘s arenas, I 

spoke with dozens of Trump supporters who believe that the Democratic establishment 

primarily serves as a cover for child sex trafficking. Some were familiar with ―QAnon‖—

the name claimed by believers in a host of conspiracy theories centered around an alleged 

―deep state‖ coup against Trump and his supposedly ingenious countermeasures, referred 



to as the coming ―Storm,‖ or ―Great Awakening‖—but most were not. It was, they told 

me, simply known. ―Perverts and murderers,‖ said a woman in Bossier City. One man, a 

Venezuelan immigrant, explained that many socialists are literal cannibals. There were 

the Clintons, of course, but a youth pastor promised me that Trump knew the names of all 

the guilty parties and was preparing their just deserts. The president himself, in speech 

after speech, intimates that Judgment Day is coming. In Hershey, Pennsylvania, he spoke 

of ―illegals,‖ hacking and raping and bludgeoning, ―relentlessly beating a wonderful, 

beautiful high school teenager to death with a baseball bat and chopping the body apart 

with a machete.‖ And that, he added, was only what he could reveal. There was more, he 

said, much, much more. Believe me. 

Such is the intimacy of Trumpism: innuendo and intimation, the wink and the revelation. 

Jones gets it. To demonstrate, he pops up his Trump mask, bends over, and begins 

sniffing the wet blacktop like a hound. ―Creepy Joe!‖ cries another supporter. Jones 

bounces up and beams. It‘s his imitation of Joe Biden, on the trail of young boys to 

molest. Biden as child sniffer is a popular right-wing meme, but it‘s not really Biden 

himself who matters. They know Joe is one among many. ―Demons,‖ says Jones, 

speaking of the Democratic Party leadership in general. ―Not even human.‖ Which is 

why it will take the Great White Hope, chosen by God, to confront them. They‘re too 

powerful for the likes of ordinary men such as Jones. He‘d tried. 

 ―I made a mistake,‖ he says. ―I called them up.‖ 

On December 4, 2016, a man traveled from North Carolina with an AR-15 and opened 

fire on Comet Ping Pong, the D.C. pizzeria believed by some Trump supporters to be the 

HQ of Hillary Clinton‘s child sex trafficking ring. Jones, inspired, decided to do his part. 

Three days after the assault, according to testimony he later gave, Jones called another 

pizzeria down the street. ―I‘m coming to finish what the other guy didn‘t,‖ he declared. 

―I‘m coming there to save the kids, and then I‘m going to shoot you and everyone in the 

place.‖ It didn‘t occur to him to block his number. 

After spending 40 days and 40 nights in jail, he says (33, actually), Jones decided to 

plead guilty to one count of interstate threatening communications. He claims he didn‘t 

actually threaten to shoot, but he had his lawn service business to attend to. Also, pets. 

―So I said fuck it, I‘ll take the guilty plea, because at least what I‘m pleading guilty to is 

good. Even my preacher said that. He said, ‗You did a good thing.‘ ‖ 
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―It‘s good,‖ agrees another Trump supporter, impressed by Jones‘s skirmish with the 

enemy. 

―It‘s real!‖ says Jones, eyes wide. 

The real of which he speaks—―I was on Yahoo News,‖ Jones says, holding up the page 

on his phone—is that of the reality TV from which his leader sprang, The Apprentice, 

Celebrity Apprentice. A reality set free from context or history, shimmering with feeling, 

millions of individual truths—Jones‘s, Jesse Lee Peterson‘s, the Ping Pong shooter‘s—all 

streaming toward one great fact: Trump. 

Jones disappears behind his mask. It‘s past noon. The president will be here in less than 

seven hours. It‘s time to get in line. 

For the past four years, Trump has systematically done what Barack Obama refused to 

do: played directly to his base, whipping his followers into fury. His rallies transcend live 

events. They manifest in press briefings, conducted at a length and with a passion once 

reserved for the stage. It‘s there in the tweets with which he mobilizes his fans ―IRL,‖ 

urging them to LIBERATE VIRGINIA and LIBERATE MICHIGAN. And the fury will 

be there as we approach the pivotal moment in November, when our future may well 

hinge on these passion plays. 

In 2016, I attended Trump rallies around the country to witness the role played by 

religion. I found it in the fervor for oft-traded stories of the candidate‘s riches, his private 

plane, ―Trump Force One‖ and its golden interior, and in the promises of D-list preachers 

who opened his rallies with sermons ranging from the staples of abortion and decadence 



to the miraculous wealth with which God had anointed Trump. Back then, the candidate 

was taken as living proof of what‘s known as the Prosperity Gospel, a kind of country 

cousin to establishment Christian conservatism, not so much about saving society as it is 

about getting right with God by getting rich. Show your faith in his blessings, as revealed 

in the opulent lives of his anointed preachers, and good fortune will trickle down. Like 

Trump, the Prosperity Gospel is transactional—a ready-made religion for a man who 

came by it, like so little else in his life, honestly. In the books he claims to have written, 

Trump invokes a personal trinity: his father, Fred, who taught him strength; his mentor, 

the red-hunting mafia lawyer Roy Cohn, who taught him cunning; and his childhood 

pastor, bestselling Christian self-help author Norman Vincent Peale, who taught him The 

Power of Positive Thinking. Believe in it, preached Peale, and it can be yours. Quid pro 

quo, a deal with God: affluence (or the dream of it to come) in return for unquestioning 

loyalty. Trump‘s campaign channeled a convergence of conservatisms: Fred Trump‘s 

brutality, Cohn‘s corruption, and the cross wrapped in a flag preached by Peale. 

As Trump knows, the best kind of deal—the kind that pays—is not only transactional, it‘s 

transformative. With some minor exceptions, the establishment Christian right has 

embraced the gospel of Trump, and it has prospered: Trump‘s administration stocked top 

to bottom with its apostles, the movement mightier now than it was under George W. 

Bush or Ronald Reagan. Trump, meanwhile, has fused his penchant for self-pity with the 

paranoia that runs like a third rail through Christian conservatism, the thrilling promise of 

―spiritual war‖ with dark and hidden powers. 

In 2016, the Trump faith was name it and claim it, Make America Great Again, the 

prospect of the restoration of a -mythic (read: white) past. Now, though, the kingdom has 

come. Trump is no longer storming the gates; he holds the power. The faith for 2020, I 

learned at his rallies, is a secret one, its password a wink that‘s really a warning, its 

enemy invisible and everywhere: the deep state, the pedos and the FBI, Democrat-ruled 

sanctuary cities and the ―illegals‖ they send forth to pillage the heartland. MAGA has 

become KAG, Keep America Great—which requires not a new prosperity but the 

eradication of America‘s enemies within. ―If you do not bring forth what is within you,‖ 

as the gospel of Thomas puts it, ―what you do not bring forth will destroy you.‖ 

The gospel of Thomas—the doubting one—does not, of course, reside with Matthew, 

Mark, Luke, and John in your King James. But then, Trump doesn‘t read the Bible. He 

doesn‘t need to. Rule books are for losers. Reading is for losers. The gospel of Trump, 

like that of Thomas—noncanonical, antiestablishment—is gnostic, a form of secret 

knowledge reserved for the faithful, a ―truth‖ you must have the eyes to see in order to 

believe. 

Gnosticism, which dates at least to the second century A.D., is the path Christianity did 

not take, its texts destroyed as heretical, its ideas mostly forgotten until the 1945 

discovery in Egypt of 13 ancient books in a sealed clay jar. Or maybe not so much 



forgotten as woven over the centuries into countless conspiracy theories, the deep-seated 

belief that there exist truths they—there is always a they in gnosticism, from the bishops 

and bureaucrats of the early church, coastal elites of the ancient world, to the modern 

media peddling fake news—do not want us, the people, to perceive. 

There‘s something almost democratic about gnosticism, in its American distortion. 

―Recognize what is before your eyes,‖ the gospel of Thomas advises, ―and that which is 

hidden will be revealed.‖ One needs no diplomas to know truth, no ―data‖ contrived by 

―experts.‖ Knowledge lies not in scholarship or information but within, ―the gut,‖ as 

Trump has long maintained, or ―right here,‖ as he said more recently at one of his 

coronavirus briefings, tapping his temple to show us ―the metric‖ by which he would 

know when it was safe for us to go outside, when we could gather again by the thousands 

to adore him. 
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In Bossier City, the line winds through a vast parking lot, a sluggish serpent that moves 

only in hiccups and burps. Nobody seems to mind. Two young women in front of me, 

who took off work to travel from Arkansas in bedazzled red-white-and-blue Trump gear, 

pass the time bragging about their firsthand knowledge of the Clintons. They hold my 

place so I can take a snapshot of a man who despite the chill wears camouflage shorts and 

a T-shirt depicting Bill and Hillary—him with a handgun, her, leather-gloved, flexing a 

garrote—over the words CLINTONS: THEY CAN‘T SUICIDE US ALL. ―They say,‖ 

confides one of the women, who credits God and Trump for the success of her new 

catering business, ―that the Clintons may have suicided my uncle.‖ He‘d been a 

prominent conservative lawyer, she explains, and he‘d died at a restaurant, choking on 

steak. Or had he? ―They say it didn‘t make sense,‖ she says, which is perhaps her truest 



observation. They call such killings—caused by the Clintons, for reasons you can only 

guess at—―Arkan-cide.‖ 

Inside, on the arena floor, it‘s mostly men. A crowd has gathered before the stage to stand 

for hours—no sitting permitted—rather than wait in the stands. I strike up a conversation 

with a middle-aged couple. They‘d been first in line that morning, before dawn; as a 

reward for this devotion, they had been presented by traveling evangelists with matching 

black long-sleeved shirts declaring in white block letters, TRUMP‘S TWEETS 

MATTER. They‘re missionaries themselves, says the husband, Pastor Sean Jones. He 

wears a red MAGA hat and a biblically full beard; his face looks weathered, wary, and 

wise. Wedged between his legs is a black hat that reads GOD WINS, a reference to a 

seminal QAnon post. He‘d been gifted the shirt and the hat by another pastor, who, like 

Pastor Sean, travels from rally to rally. Pastor Sean‘s gift for his fellow Trumpers, in turn, 

was a small New Testament enhanced with the U.S. Constitution, a document he believes 

was ―God-breathed.‖ He says he‘s distributed thousands. 

Four years ago, the mood at Trump‘s rallies was electric but heavy, a mix of anger and 

the possibility of ―winning‖—winning so much, Trump promised, that we‘d get tired of 

winning. Since then he has won; and won and won and won. The energy now is 

victorious—and even darker. If the arena is a safe space for Trumpers, a church where 

the like-minded can join together in a sea of red hats, the world outside is scarier than 

ever. ―Secret murders everywhere,‖ says Pastor Sean, his voice low and growly. 

―Pedophiles and evil.‖ That‘s why he loves Trump: because he believes God has chosen 

Trump for this hour. That which Trump‘s critics see as crude and divisive, Pastor Sean 

takes as proof of his anointing. He is God‘s champion, a fighter, a ―counterpuncher.‖ All 

of which has put Trump‘s life in danger, says Pastor Sean. ―He knows too much.‖ 

“That’s how racism works at a Trump rally....” 

―About the Democrats?‖ I ask. 

Pastor Sean nods. He is not like some of these people—he waves to the crowd—so 

deluded as to believe that most Democrats are conscious servants of Satan. Sean, himself 

a victim of SRA—Satanic Ritual Abuse—knows that there are those who do the devil‘s 

work without realizing whom they serve. To him the great virtue of Trump is clarity. At 

this late hour, he says, with so many of us broken, so many of us scarred and wary, we 

cannot help but see through a glass darkly. But even in this dim tide the brightness grows, 

and we see illuminated not the glory but the horror: the American carnage, the vastness of 

the forces arrayed against God. Democrats, CNN, ―all of it,‖ Pastor Sean grumbles, 

flicking a finger at the caged-in media pen where most of the press sits. ―Lot of movie 

stars too,‖ he adds. He scans the crowd. ―De Niro,‖ he mutters, low enough that I have to 

lean in to hear him. But before he can explain, the music stops; it is time to pledge 



allegiance. To the flag, sure, and to the president for which it stands, one man, under 

God. 

After the pledge, I make my way over to the source of the TRUMP‘S TWEETS 

MATTER T-shirts: a cluster of men close to the stage, eating beef jerky. The shirts are 

the work of one among them, a black-hatted man known as the Trumped-Up Cowboy. 

But the Cowboy is busy at the moment, so a former youth pastor in his entourage, Dave 

Thompson, agrees to speak to me. He hands me his card: ―God Wins/Prayer Warrior,‖ 

and on the back a Bible verse, 2 Chronicles 7:14, in which God promises ―my people‖ 

that he will ―heal their land.‖ Like Pastor Sean, Pastor Dave follows Trump across the 

country, leading prayer meetings outside the president‘s rallies every day at 7:14, a.m. 

and p.m. 

A real estate broker by day, Pastor Dave felt a ―spiritual drawing‖ to devote a season of 

his life to Trump. He started at a rally in his home state of Texas, where he befriended 

some superfans: Richard, from New York, who had been to 68 or 69 rallies, and Rick, 

from Ohio, who‘d been to 17. He followed them to a rally in Minneapolis, at which 

Trump debuted his orgasmic impression of texts between former FBI agents Lisa Page 

and Peter Strzok, who figure prominently in QAnon‘s portrait of the president‘s deep 

state enemies. ―Oh, I love you so much,‖ Trump moaned, pretending to be Page. ―I love 

you Peter!‖ Then he was Strzok, working up to a climax: ―I love you too Lisa! Lisa! Lisa! 

Oh, God! I love you Lisa!‖ 

At a rally in Mississippi, Pastor Dave met the Cowboy, who had taken under his wing a 

group of boys from Kentucky. Pastor Dave and the Cowboy began traveling the Trump 

trail together, serving as chaperones for the kids, who became known as the Trumped-Up 

Teens. The Cowboy personally paid for the boys‘ airfare and put them up in tents in 

parking lots outside the arenas. ―Look,‖ Dave says, gesturing toward the stage. Near the 

front stand the boys, eight of them wearing matching shirts from the Cowboy. Dave reads 

the shirts aloud: ―Trump‘s. Tweets. Matter.‖ The Cowboy, Dave says, found the boys in 

the woods. (Or maybe, he says later, it was actually at a Trump rally in Lexington.) ―Now 

he flies them to these rallies.‖ To spread the word. 

―The tweets?‖ I ask. 

―Yes,‖ says Pastor Dave. ―They matter.‖ 

―Right,‖ I say. 

―They mean things,‖ he explains. He points. There: a shirt. And there, up in the seats. 

Another shirt. And there, and there, and there. As if repetition itself is all the proof 

needed 
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―It‘s not a joke?‖ I ask Dave. The shirts seem like a rebuke to Black Lives Matter. 

―No!‖ Dave isn‘t offended. It‘s unthinkable that anyone down here, so close to Trump‘s 

podium, could really believe that. ―It‘s like—‖ he looks for a word. 

―Scripture?‖ I say. 

―Yes,‖ he says with a youth pastor‘s grin. ―Like Scripture.‖ Every tweet, every 

misspelling, every typo, every strange capitalization—especially the capitalizations, says 

Dave—has meaning. ―The truth is right there in what the media think are his mistakes. 

He doesn‘t make mistakes.‖ The message of the shirt to Dave is: Study the layers. 

―Trump is known as a five-dimension chess player,‖ Dave says later. And he‘s sending us 

clues. About the Democrats and Ukraine and his plans. ―There are major operations 

going on,‖ Dave tells me months later, suggesting that Trump is using COVID-19 field 

hospitals as ―a cover‖ to rescue children from sex trafficking. 

 ―Look,‖ he says, again pointing at the Kentucky boys. Phil Collins is playing, ―In the Air 

Tonight,‖ and the boys lean hard over the barrier in front of the stage, grinning as it 

approaches: the drum solo, eight boys drumming air, ba-dum-dum-dum-dum, like a body 

tumbling down a flight of stairs. I can feel it, coming in the air tonight, oh Lord. They‘re 

16, maybe 17. They‘ve been waiting for this moment for all their lives. Trump‘s 

campaign manager, Brad Parscale, takes the stage, a tower of taut, trim pale suit. He 

points to the boys, he points to the Cowboy, his black hat bobbing above the crowd. The 

red sea roars. 



Look upon me, you who reflect upon me,‖ declares the divine voice of perhaps the most 

famous gnostic text, a poem called ―The Thunder, Perfect Mind.‖ So it is in the arenas of 

Trump, thousands of red hats just like his, the hats that at each rally he throws to the 

crowd, giving of himself. Such are the miracles of Trump, adored for his golden tower, 

his golden faucets, his generosity. He who has taken the most also gives the most. 

―The Thunder,‖ too, presents the divine as a series of contradictions: 

I am the honored one and the scorned one. 

I am the whore and the holy one…. 

You who tell the truth about me, lie about me, 

and you who have lied about me, tell the truth about me…. 

I am strength and I am fear…. 

I am the one who is disgraced and the great one…. 

I, I am godless, 

and I am the one whose God is great …. 

I am the control and the uncontrollable. 

I am the union and the dissolution. 

“Trump is no longer storming the gates; he holds the power.” 

Nonbelievers roll their eyes over what they see as the gobsmacking hypocrisy of Trump 

as a tribune of family values, the dopiness of the rubes who consider him a moral man. 

Nonbelievers, in other words, miss the point. They lack gnosis. Very few believers deny 

Trump‘s sordid past. Some turn to the old Christian ready-made of redemption: Their 

man was lost, but now he‘s found. Others love him precisely because he is a sinner—if a 

man of such vast, crass, and open appetites can embody the nation (and really, who is 

more American—vast, crass, and open—than Trump), then you too, student of porn, 

monster truck lover, ultimate fighter in your dreams and games, can claim an anointing. 

The gnostics would have especially appreciated the most absurd Trumpian paradox: He 

sits at the heart of power, even as he proclaims himself an outsider. He is, by virtue of 

decades of what we might call executive drift—our slow but steady abandonment of 

checks and balances, our embrace of the ―unitary executive‖—literally the ―greatest,‖ so 

long as we detach ―great‖ from its modern conflation with ―good.‖ Trump is for his 



followers what gnostics called ―The Depth,‖ or, perhaps more aptly, ―The Abyss.‖ 

Gnostics believed that what other Christians considered God was a ―demiurge‖—fake 

news, an entity deluded into believing itself the source of power because it had 

constructed the material world. In the gospel of Trump, the bureaucracy. Cut the red tape, 

drain the swamp, deregulate, and the true depth of the divine is revealed. 

But if Trump is The Depth, what to make of the deep state? The gnostics had a term for 

that too, for the bishops and deacons, the elites of the church they loathed as corrupt. 

They called such people ―waterless canals.‖ Nancy Pelosi, Chuck Schumer: waterless 

canals. Barack Obama, Joe Biden: waterless canals. And all those who betray Trump, 

those whom the believers insist he invited into his sphere only to expose them—Jeff 

Sessions, John Kelly, Jim Mattis, Anthony Fauci—revealed: waterless canals. 

Two weeks after the rally in Bossier City, I travel to the BB&T Center in Sunrise, 

Florida, for another gathering of the faithful. In the parking lot I meet Ed Himmelman, a 

Biker for Trump. Beneath his MAGA cap he wears his white beard in two braids adorned 

with red, white, and blue beads. His camouflage vest declares him a member of the Last 

Militia, founded in 2009 to champion a more masculine America, one ―where men can 

wear knives and guns.‖ The Second Amendment, in Ed‘s book, is second only, to, well, 

the first. Freedom of religion—or, as Ed thinks of it, religion as freedom. So it has been 

in Ed‘s life, a far rougher proposition before he came to the Lord. ―I am not quite a 

priest,‖ he tells me. ―But I am a brother of the Franciscan order.‖ When he isn‘t in 

camouflage, he wears a monk‘s brown robe. ―I‘ve taken my vows,‖ Ed says. Just as 

Trump has. ―God is using him,‖ Ed explains, nodding serenely. 

―The chosen one?‖ I ask. 

―He may be,‖ says Ed, stroking his beard braids. He doesn‘t want me to misunderstand. 

―I‘m a chosen one too.‖ We‘re all chosen by God, each given a mission. Trump‘s? ―He‘s 

the chosen one to run America.‖ 

It‘s time to enter the arena. Inside, close to the stage, a man gives me his business card. 

JFK35.com, it reads—his private collection of Kennedy paraphernalia, including JFK‘s 

sweater, his cuff links, and a perfect duplicate of the 1961 Lincoln limo in which he was 

killed. Many I met at the rallies said they had been Democrats once, back when the 

Democratic Party stood for something besides open borders and child molesters. The 

Democratic Party, as far as this crowd is concerned, is dead, and the Republicans have a 

lifeline only so long as they hitch it to Trump. The joy of a Trump rally is not partisan; 

it‘s the ecstasy of liberation. It‘s the convert‘s conviction that they have transcended 

compromise and coalition, that they have entered into the light, undiluted and pure. 



 

Photograph by Bruce Gilden/Magnum Photos. 

The most ardent convert I meet in Sunrise is Diane G., who asks me not to use her last 

name, for fear of Democrat retaliation. Diane G.‘s hair is platinum and long, her jeans 

white, her skin very tan. A tooth is missing in front, but her ice-blue eyes are so large that 

she seems to sparkle when she smiles. ―I‘m in the electrical world,‖ she says. She means 

she once owned a successful lighting design firm; she points at the great banks of stage 

lights—there, and there, and there, glorying in Trump‘s illumination. She was born into 

spectacle, a ―PK,‖ a preacher‘s kid, raised in the Church of the Foursquare Gospel—a 

Pentecostal denomination founded in 1923 by Aimee Semple McPherson with the belief 

that church should above all be entertaining. She once preached a sermon dressed as a 

motorcycle cop, complete with a motorcycle onstage. Likewise it was Trump‘s 

showmanship that won Diane over, his 2015 descent to the people by way of his golden 

escalator, the gleam of his gold-trimmed private 727, ―Trump Force One,‖ the way in 

which, in 2016, he seemed to fill TV screens with oversized power. She couldn‘t look 

away even when she wanted to. ―I was a Never Trumper!‖ she says, marveling over how 

lost she‘d once been. 

Was it something he said? I ask. A policy, a position? 

No, she says. ―My faith helped me see him.‖ The Holy Ghost gave her what some 

Christians call the gift of discernment, an idea rooted in the Book of Acts that just as 

some are gifted the ability to speak in tongues, languages not their own, others are gifted 

the ability to discern spirits, to perceive wickedness within what might seem righteous 

and holiness within what might, to the undiscerning, be mistaken for profane. She learned 

discernment the hard way. Disillusionment in her church, about which she could not 

speak—―this is church now!‖ she said, turning in a circle—and heartbreak in Haiti, where 

she said she had inherited from her father a home for abused children. She raised money 



for school fees and sneakers and backpacks, but after the 2010 earthquake, she learned 

firsthand the deception of so many who promise aid. 

It was the Clintons who poisoned her. Before the earthquake, they pushed ―the American 

plan,‖ an aid program that drove Haitians off their land. Even Bill Clinton called it a 

―devil‘s bargain.‖ After the earthquake, it was worse: epic mismanagement of disaster 

relief by Clinton loyalists, allegations of corruption. Diane lacked the language of 

structural critique; she had only the blunt terms of her faith, good and evil and spiritual 

war. The Clintons‘ mistakes were not errors, they were sins. They were evildoers. Thus 

the logic and theology of the Democratic Party‘s dissolving margin: the arrogance of 

good intentions, followed by incompetence, leading to the conclusion that the system 

must have been rigged all along. 

Enter the businessman. ―Trump is not my God,‖ says Diane. ―But God put him there.‖ 

God put him in power and planted a seed of faith in his heart. If you knew how to look, 

you could watch it grow. ―It‘s amazing,‖ Diane shouts. She takes hold of my arm, 

squeezing. ―It gets bigger and bigger!‖ 

As her faith in Trump grew, so too her certainty that what she‘d witnessed abroad had 

been not just wrong but wicked. ―They‘re raping and pillaging Haiti!‖ she tells me. 

It‘s too terrible to speak of. She turns away, to the happiness of a small circle of new 

friends she‘s made at the rally, a whole family decked out in Trump wear. But she keeps 

coming back. ―The truth and the lies,‖ she says. I don‘t know what she means. She turns 

away again, returns again, her eyes watery. ―I‘m going to say it,‖ she decides. But she 

can‘t. She walks away. Her friends seem worried. She comes back, leans in. ―They eat the 

children.‖ She shakes with tears. Her friends nod. 
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Later I ask several of them if they share Diane‘s concern. Some say no, they don‘t think 

there was cannibalism afoot. Just pedophilia. Some say the Clintons are killers, that‘s for 

sure, ―Arkan-cide.‖ But in the moment, here at the rally, there is only fellow feeling for 

Diane, a red-white-and-blue bedazzled woman beside her, draping an arm gently across 

her sister-in-Trump‘s quivering shoulders. 

After the rally, in the far reaches of the parking lot, Diane invites me to sit with her in her 

white Cadillac SUV. Beside us a mini-jumbotron, attended by a group of Black Trump 

supporters, displays rapid-fire images of Trump, his giant face illuminating the night. 

Music throbs, blue, green, purple light pulses into the Caddy, but Diane‘s face is in 

shadow. She wants to know if I got the message, if I had discerned. ―You listened to him 

tonight and you kept in mind what I said and you realized he talks to us in codes, right?‖ 

she asks. ―Now you get it?‖ 

Maybe I do. ―The Great Awakening?‖ I say, referring to a Q meme she‘s searching for on 

her phone, tying Trump‘s ascendancy to the religious revival that preceded the American 

Revolution. 

―Exactly!‖ Diane says, proud. She points to the kabbalistic discipline of alphanumeric 

codes known as gematria, in which numbers and letters are treated as interchangeable. 

―The numbers tell us certain things,‖ she says. ―And the capital letters‖—the tweets, just 

as Pastor Dave had told me in Louisiana. ―Anything capitalized,‖ Diane says, ―we add up 

as a number.‖ Such codes are a baseline of conspiracy theories going back centuries. To 

Diane and other Q believers, this does not disprove the system; it is evidence of how deep 

runs the struggle. ―Two thousand years,‖ says Diane. Christianity, roughly speaking. 

―It‘s a lot to take in,‖ I stammer. ―I didn‘t know Q had anything to do with God.‖ 

―It‘s all about God!‖ Diane shouts. ―All about spiritual warfare. Trump will tell you that. 

Over and over and over.‖ 

―But he didn‘t talk a lot about God—‖ 

―You’re not listening.‖ The knowledge is waiting for me, she whispers, moved again 

nearly to tears: awaken. 

It‘s time to proceed down the ―rabbit holes.‖ These aren‘t conversational digressions so 

much as secret pathways to spiritual truths. There‘s a long riff, for instance, about how 

Disney draws on satanic influences to control the minds of America‘s youth, and a 

discussion of Operation Paperclip, the post–World War II program by which the U.S. 

government really did secretly import former Nazi war criminals to work on biological 



weapons. Then there‘s what really happened in Las Vegas on October 1, 2017, when, 

according to the official story, a lone gunman named Stephen Paddock shot and killed 59 

concertgoers at a country music festival. According to Diane, this was part of a plan to 

kill Trump, who she said was scheduled to speak in Vegas just days after. Whose plan? 

Saudi Arabia‘s. 

―I didn‘t know that,‖ I say. 

Diane rolls her eyes. ―I know that,‖ she says. ―I‘m telling you.‖ 

“The truth is right there....He doesn’t make mistakes.” 

Later, as I listened to my recording of our conversation (made with Diane‘s permission) I 

found myself thinking, I can‘t use any of this. It‘s too much. This doesn‘t represent 

anything but one woman‘s delusions. Then I googled the Las Vegas shooting. And holy 

shit—Diane is far from alone. The belief that the Vegas massacre was the work of a 

nefarious ―they‖ is actually much closer to the world most of us inhabit than the outer 

reaches of QAnon. It began with Alex Jones, then gathered force via a 51-page 

PowerPoint document by a retired senior CIA officer and Rich Higgins, Trump‘s former 

director of strategic planning for the National Security Council. The theory notes that the 

Islamic State claimed credit for the attack; that a man on the same floor as the shooter 

had reportedly eaten Turkish kebab; and that this man was also known to have supported 

transgender rights on his Facebook page. Which adds up to—obviously—an ISIS-antifa 

attack on American soil. From Jones to Higgins and then to Tucker Carlson, who several 

months after the shooting invited Scott Perry, a GOP congressman and retired Army 

National Guard brigadier general, onto his show to promulgate what he described as 

―credible evidence of a possible terrorist nexus‖ behind the massacre. 

Which may seem to you insane. But it is also, compared to this article, ―mainstream.‖ 

Carlson‘s show alone has three times the viewership of this magazine‘s print circulation. 

Add to that Jones‘s Infowars empire, and countless tweets, posts, and threads online—not 

to mention the conspiratorial anti-Muslim musings of Trump himself—and what you get 

is this: Diane is not fringe. She may be closer to the new center of American life than you 

are. 

Diane and I step out of her Cadillac so she can smoke. As we stand beneath the flat hot 

Florida night sky, I start to ask why Trump doesn‘t just come straight out and give a 

speech revealing all the secrets he has been shown by God. But then I catch myself. If the 

gospel of Trump is a gift to the initiated, its value lies precisely in its exclusivity. Let the 

elites and the ivory tower fools wallow in their ―expertise.‖ 

―Diane,‖ I ask, ―are you familiar with the concept of gnosticism?‖ 



It isn‘t cold, but she shivers. ―Yes! Very much.‖ She seems to appraise me differently, as 

if the question itself is the answer. 

―Secret knowledge,‖ I say—and also not like it. 

―It‘s not that,‖ Diane nods, ―but it is.‖ She is speaking in the aphoristic language of one 

of those ancient gnostic codices. 

―Why,‖ I ask, ―do the numbers matter?‖ The endless gematria, the counting of letters, 

every date an echo of another. 

―They‖—the big they—―think dates have power. Numbers.‖ 

―But Diane,‖ I say. ―They don‘t.‖ 

Her eyes go wide. She grins. ―Exactly.‖ 

 

Photograph by Bruce Gilden/Magnum Photos. 

There‘s a point in every rally when Trump confronts the enemy directly. Not Hillary 

Clinton, or Joe Biden, or Mexican immigrants, but a small group of men and women 

penned in a metal cage on the arena floor. They‘re ―very bad people‖ and ―scum‖ and 

―liars.‖ ―Look at them!‖ he cries, pointing. His thousands turn to the cage to scream. If I 

had thought to bring a sound-level meter to the rallies, I could give you a precise 

rendering in decibels of the ascending passions of the Trumpocene: God, guns, and, 

loudest of all, hating CNN. A cartoon Trump pissing on the CNN logo is a popular T-

shirt at rallies; another reads: ―Rope. Tree. Journalist. Some assembly required.‖ 



―Does anybody think the media is honest?‖ Trump asks the crowd at the third rally I 

attend, in Hershey, Pennsylvania. 

―No!‖ they cry. 

―Does anybody think they‘re totally corrupt and dishonest?‖ 

―Yes!‖ they cry. A woman next to me leans back on her heels, lower lip tucked under her 

teeth, eyes closed, arms outstretched, her two middle fingers raised. 

Journalists are the true enemy within. The enemy is cunning; it attempts to blend. In 

czarist Russia and Nazi Germany, it was the Jews; in Cold War America, it was 

communists; after the collapse of the Soviet Union, the American right rallied for a while 

around hating the gays. All had in common the ability to pass. Now it is the journalists. 

They move among us unseen; your own child could become one. 

So it is in Hershey, where I—a writer, a Jew, no less, get my ticket and enter with the 

crowd and finally, at last, put on the red hat. So many around me are wearing 

camouflage, why shouldn‘t I? In part it‘s a practical decision, made in the parking lot, 

after hours in line. It‘s cold and it‘s raining, and I am bald. When a vendor comes by 

pushing a cart, I fork over $20. It also feels prudent. The crowd here in Hershey—the 

self-declared ―sweetest place on earth,‖ where the streetlights are shaped like giant 

Hershey kisses—feels meaner than in Louisiana or Florida. There seem to be fewer 

families and more knots of young men chanting Trump! Trump! Trump!, punctuating the 

name with fists raised. 

Inside I find a spot to stand not far from the stage. Sometimes Trump rambles; sometimes 

he owns the crowd. When Trump is on, he works his hands like a bellows, in and out, 

counting the lies, the deceptions. ―They spied on our campaign!‖ Who spied? Who 

doesn‘t matter, it‘s the verb that counts. Spied. ―They hid it!‖ he says. ―Hid it so nobody 

could see it!‖ Hid what? What doesn‘t matter, it‘s the verb, hid, and the response, Trump 

spreading his hands wide before him: Trump! Trump! Trump! 

Don‘t be fooled by his fractured syntax. When Trump is on, his sentences are not broken 

but syncretic, fusing with the thoughts of his followers. There is comedy: a full skit about 

windmills, the Lisa Page routine. There are numbers: 131 records, 182 judges, one eighth 

of an inch, 250 years, 160,000 new jobs. What do these numbers mean? Trump. The 

numbers are Trump numbers, good numbers, the best numbers, just as the enemies are 

Trump enemies, bad enemies, the worst enemies. ―Say it!‖ Trump growls, as if he‘s 

holding Shifty Schiff by the throat, choking a confession out of him: ―Say it, you crooked 

bastard!‖ The crowd screams. Say what? Who cares. Crooked. Bastard. ―I‘d like to force 

him to say it!‖ The crowd would like to watch. 
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Trump‘s timing, so puzzling to those who expect somber gravitas, is that of a Borscht 

Belt comedian. Only he tweaks the Jewish comic formula of funny because it‘s sad, sad 

because it‘s funny. With Trump, it‘s funny because it‘s mean. 

Time for a ―joke,‖ again with numbers. ―Five years,‖ Trumps says. He pauses, smirks. 

―Nine years, 13 years, 17 years, 21 years, 25 years, 29 years.‖ 

Then the punch line: ―When I leave office.‖ 

The crowd roars. ―Now,‖ Trump says, pointing to his cage full of reporters, ―I‘m only 

doing that to drive them totally crazy. That drives them crazy. Even joking about it!‖ 

Joking. ―I don‘t know, should we give it a shot? Maybe we‘ll give a shot.‖ Maybe. ―I‘m 

only kidding. Media, I‘m only kidding.‖ Not joking. It works: His ―joke‖ will be the only 

part of the rally that makes the evening news. 

Funny because it‘s shocking: Without transition, because none is needed, suddenly 

Trump is not joking at all. ―Deadly sanctuary cities,‖ he announces, as if that‘s what he‘s 

been talking about all along. ―These jurisdictions deliberately release dangerous, violent, 

criminal aliens out of their jails and directly onto your streets, where they are free to 

offend, where they are free to kill, where they are free to rape.‖ Trump‘s bellows hands 

shift, horizontal to vertical; now he‘s chopping. ―Brutalized,‖ chop! ―Murdered,‖ chop! 

―Hacking,‖ chop! ―Ripping out, in two cases, their hearts.‖ The beautiful high school 

teenager, hacked to death with a machete. All because Democrats gave ―safe haven to 

those who commit violent sex crimes.‖ 



More: ―These are only the cases we know about.‖ There are dark truths, hidden. 

Philadelphia, he says, and the crowd in Hershey, Pennsylvania, boos. ―One of the very 

worst sanctuaries anywhere in America. Philadelphia.‖ A man‘s voice somewhere ahead 

of me cries out ―fuuuck!‖ More, like a liturgy, a horrible psalm of repetition, ―illegal 

alien‖ and ―rape‖ and ―sexual assault of a child‖ and ―alien,‖ and ―unlawful contact with 

a minor‖ and ―rape‖ and ―indecent exposure‖ and ―sex crimes‖ and ―animal‖; ―released 

by Philadelphia to wander free in your communities.‖ 

How did this happen? Because they want it to. ―They fought with ICE,‖ Trump says. ―As 

we speak, a criminal illegal alien with three prior deportations is roaming free in 

Pennsylvania because he was released by the city of Philadelphia! The city of‖—he 

smirks, joking, not joking, smirking and shaking his head, wait for it, the punch line, his 

thumb and finger pinching together, the O.K.-sign-that-is-not a sign because it‘s just the 

way Trump moves—―the city of brotherly love!‖ 

―There‘s a lot of drops,‖ Pastor Dave tells me by phone months after we met in Bossier 

City. By ―drops‖ he means clues. The pandemic is in full and terrible blossom, and tens 

of thousands of Americans are dying from a virus that Trump attempted to laugh off. His 

rallies temporarily suspended, he stumbled on his daily coronavirus briefings as a form of 

mass spectacle, a way to continue attacking the media and dismissing the experts and 

disseminating secret codes. The two-hour performances weren‘t meant to inform or 

comfort or unite. They were Trump‘s rallies for what would prove to be an all-too-brief 

era of social distancing. The president‘s most devoted followers continued to parse his 

words, his gestures, even the color of his ties for hidden meaning. 

―Think of it as many layers,‖ Dave explains. ―He‘s sending messages.‖ The venue may 

have changed, but the pattern remained: Trump, the press, the invisible enemies. Codes 

within codes, beyond our understanding. Red tie, pink tie. Stripes? Consider the 

implications. Don‘t blink. ―If you watch,‖ Dave says, ―he‘ll do the air Q with his hands, a 

circle with a slash at the bottom.‖ 

Does Trump really mean to slide in such an obvious tell? Wouldn‘t that give it away? 

―Take it as a whole,‖ Dave says. All of it—virus, rapists, child murderers. How they 

conspire against Trump. 

Aren‘t they winning? 

Not at all. This is the plan. ―He wants to discipline us,‖ Dave says. He, in this instance, 

means not Trump but his father: God. Like Trump, COVID-19 is an instrument of his 

will, and he has allowed the virus as a punishment for our ―corporate‖ sin, our failure as a 

nation to fully embrace him and his messenger, Trump, a view not so distant from that of 



many Christian right leaders, including Franklin Graham, Fox News preacher Robert 

Jeffress, and Ralph Drollinger, who leads a White House Bible study. 

But there‘s good news, says Dave. God has given us a chance to redeem ourselves: ―We 

could use this as an opportunity to purge. To get rid of the dross and hold on to the pure.‖ 

A purge. A promise. ―Take it as a whole,‖ Dave repeats, advising me to watch the 

briefings for every detail—the way those on the stage next to Trump tap their legs, 

perhaps a spiritual Morse code, the way they blink. Open your eyes. The awakening will 

be great, the greatest, and the rallies will return. (Indeed, as this story goes to press, the 

death toll of one pandemic, COVID-19, rising, and that of another, anti-Blackness, 

coming into national focus as never before, Trump has announced his plans to gather 

again his masses before him.) 

Only the truly initiated—Dave, Diane, QAnon—know the name of ―The Storm‖ that‘s 

coming, but nearly all of Trump‘s devotees can read the signs, red flares over blue seas: 

A CNN crew arrested on camera, live, in Minneapolis; in New York, a viral video of a 

riot cop flashing the O.K. symbol; and in Washington, following a gas processional, the 

president of the United States marching through the sterile aftermath to hold aloft a Bible, 

upside down—a sign? A signal?—its red ribbon dangling along his wrist like a snake‘s 

tongue. 

What does it mean? 

―Pray over it,‖ says Dave, of that which is given for our witness. ―Let it settle.‖ 

Jeff Sharlet is the best-selling author and editor of seven books, including The 
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