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NÃO É FÁCIL 
Marisa Monte / Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown  

Marisa Monte (Memórias, crônicas e declarações de amor - 2000) 
http://www.sombrasil.com.br  
http://www.marisamonte.com.br/  

 
        A7M        E7M 

Não é fácil não pensar em você 
        A7M       E7M 

Não é fácil, é estranho 
                       A7M 

Não te contar meus planos 
               B7sus4 

Não te encontrar 
 
      E7M                                       B7sus4 

Todo dia de manhã enquanto eu tomo meu café amargo 
    E7M                                     B7sus4 

É, ainda boto fé de um dia te ter ao meu lado 
 

        A7M        E7M 

Na verdade eu preciso aprender 
        A7M    B7sus4          E7M 

Não é fácil,           não é fácil 
 
E7M 

Onde você anda, onde está você 
Toda vez que saio me preparo para talvez te ver 
 

        A7M        E7M 

Na verdade eu preciso esquecer 
        A7M    B7sus4          E7M 

Não é fácil,           não é fácil 
 
PONTE:  A7M      E7M      (3x) 

        A7M      B7sus4  

 
ESTROFE 1  

 
  

http://marcelomelloweb.net/
http://www.sombrasil.com.br/
http://www.marisamonte.com.br/


MARISA MONTE   -   Não é fácil    
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           A7M        E7M 

O que eu faço, o que posso fazer? 
        A7M    B7sus4          E7M 

Não é fácil,           não é fácil 
 
E7M 

Se você quisesse ia ser tão legal 
Acho que eu seria mais feliz do que qualquer mortal 
 

        A7M        E7M 

Na verdade não consigo esquecer 
        A7M    B7sus4        E7M 

Não é fácil,          é estranho 
 
 
 
PONTE 
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MARISA MONTE   -   Não é fácil    
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Tonalidade original: MI maior 

 
 

        G7M        D7M 

Não é fácil não pensar em você 
        G7M       D7M 

Não é fácil, é estranho 
                       G7M 

Não te contar meus planos 
               A7sus4 

Não te encontrar 
 
      D7M                                       A7sus4 

Todo dia de manhã enquanto eu tomo meu café amargo 
    D7M                                     A7sus4 

É, ainda boto fé de um dia te ter ao meu lado 
 

        G7M        D7M 

Na verdade eu preciso aprender 
        G7M    A7sus4          D7M 

Não é fácil,           não é fácil 
 
D7M 

Onde você anda, onde está você 
Toda vez que saio me preparo para talvez te ver 
 

        G7M        D7M 

Na verdade eu preciso esquecer 
        G7M    A7sus4          D7M 

Não é fácil,           não é fácil 
 
PONTE:  G7M      D7M      (3x) 

        G7M      A7sus4  

 
ESTROFE 1  
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           G7M        D7M 

O que eu faço, o que posso fazer? 
        G7M    A7sus4          D7M 

Não é fácil,           não é fácil 
 
D7M 

Se você quisesse ia ser tão legal 
Acho que eu seria mais feliz do que qualquer mortal 
 

        G7M        D7M 

Na verdade não consigo esquecer 
        G7M    A7sus4        D7M 

Não é fácil,          é estranho 
 
 
 
PONTE (Re maior) 
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MARISA MONTE   -   Não é fácil    
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