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kun for sjov, det er en livsnødvendighed: for mennesket, for kunsten og for kulturen. Legen er, hvor

livsglæde, kunst og frihed mødes langt hævet over praktiske formål. Modsat pligterne, tæt på dovenskaben,
der absolut ikke skal fordrives og undertrykkes! Dovenskab er, ifølge PH, ikke at slappe af. Det er at slippe
ud. Og vi må øve os i den svære kunst, det er at dovne sig væk fra forpligtelserne og i stedet drive, lege og
leve – gerne med en selvbygget drage i blæsevejr. For PH kan selv den kedeligste leg indeholde en kunst, et

spændingsmoment, en udvikling fra kaos til harmoni.
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benyttet fuglenavne til sine kendte bogserier - Uglen, Spætten og Bekkasinen. Og forlagets logo er en trane.
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