
Trecho da Carta da Jamaica, escrita por  Simón Bolívar (1815) 
 
Eu desejo mais que qualquer outro ver se formar na América a maior nação do mundo, mais                 
por sua liberdade e glória do que por sua extensão e riquezas. Embora deseje a perfeição do                 
governo de minha pátria, não posso me persuadir que o Novo Mundo seja por um momento                
regido por uma grande república; como é impossível, não me atrevo a desejar; e desejo               
menos ainda uma monarquia universal da América, por que este projeto, não é útil e também                
impossível. Os abusos que atualmente existem não se reformariam, e nossa regeneração não             
teria sucesso. 
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