
NIRVANA LYRICS 
"Smells Like Teen Spirit" 
 
Load up on guns, bring your friends 
It's fun to lose and to pretend 
She's over bored and self assured 
Oh no, I know a dirty word 
 
Hello, hello, hello, how low? [x3] 
Hello, hello, hello! 
 
With the lights out, it's less dangerous 
Here we are now, entertain us 
I feel stupid and contagious 
Here we are now, entertain us 
A mulatto 
An albino 
A mosquito 
My libido 
Yeah, hey, yay 
 
I'm worse at what I do best 
And for this gift I feel blessed 
Our little group has always been 
And always will until the end 
 
Hello, hello, hello, how low? [x3] 
Hello, hello, hello! 
 
With the lights out, it's less dangerous 
Here we are now, entertain us 
I feel stupid and contagious 
Here we are now, entertain us 
A mulatto 
An albino 
A mosquito 
My libido 
Yeah, hey, yay 
 

 
 

And I forget just why I taste 
Oh yeah, I guess it makes me smile 
I found it hard, it's hard to find 
Oh well, whatever, never mind 
 
Hello, hello, hello, how low? [x3] 
Hello, hello, hello! 
 
With the lights out, it's less dangerous 
Here we are now, entertain us 
I feel stupid and contagious 
Here we are now, entertain us 
A mulatto 
An albino 
A mosquito 
My libido 
 
A denial! [x9] 

Ackorföljden är 

II: F    I Bb    I Ab   I  Db     :II 

Nirvana var ett amerikanskt rockband, grundat av sångaren och gitarristen Kurt Cobain och basisten Krist 
Novoselic i Aberdeen, Washington 1987. Nirvana fick sitt kommersiella genombrott med singeln "Smells Like 
Teen Spirit" från deras  andra album Nevermind. Albumets framgångar inledde ett stort uppsving för grungen, 
en subgenre till alternativ rock.  
 
Andra grungeband från Seattle såsom Pearl Jam, Soundgarden och Alice in Chains ökade också i popularitet i 
samband med Nirvanas framgångar och som ett resultat blev alternativ rock den dominerande musikstilen i 
radio och TV i USA under tidigt 1990-tal. 

Nirvana grundade genren Grunge 

Av: Hannah Sundkvist 



Powerackord - gitarrens kvintackord 
Powerackord är mycket populära när det handlar om hårdrock, grunge och punk inte minst. Dels 
är de enkla att spela och dels fungerar de bättre än ”öppna ackord” när det är mycket ”dist” på 
elgitarren.  
 
Beteckningen för dessa ackord är en bokstav med en femma efteråt.  
 

Gitarr: Att memorera Powerackord på gitarr går på en minut. Det är i stort sett samma grepp, 
med ett undantag, som flyttas runt.  
 
   F5                          Bb5                             Ab5                                  
 
 
 
 
 
                                                                       
                                                                      Db5 
 
 
 
 
Piano: Att spela ett Powerackord på piano innebär att man tar utesluter en av tre toner nämligen 
tersen (den mittersta tonen i ackordet i grundläge) 
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Bas 

 
G |--------------------|-----------------------| 
D |--------------------|-----------------------| 
A |---------1-1-1-1-|------------4-4-4-4--| 
E |-1-1-1-1----------|-4-4-4-4------------| 
  

Ackorföljden är 

II: F        I Bb    I Ab      I  Db   :II 

Nirvana 

Smells Like A Teen Spirit 

Trummor 
Komp med åttondelar 3  
 
Höger hand (hi-hat)                1    2    3    4    5     6     7   8  
Vänster hand (virvel)                           3       å    å        7        
Höger fot (baskagge)              1                              6               
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