B 48		(Kahn LXXIX)

1	Jméno luku je život,
	avšak jeho dílo je smrt.

Etymologicum magnum, heslo bios

    Řečtina má dvě slova pro luk: toxon a bios. To druhé se přitom od jednoho z výrazů pro život (totiž pro způsob života, živobytí) liší jenom přízvukem až na druhé slabice. Luk je zde vyjádřen tím prvním slovem, jeho jméno tím druhým - navíc archaická doba přízvuky nepíše.
    Hezky se ten Apollónův a Artemidin nástroj jmenuje. Ve zlomku B 51 je spolu s lyrou výsostným příkladem skryté harmonie, toho, jak každá výchylka budí opačnou. Tato skrytá harmonie (B 54) zakládá tu zjevnou, totiž působnost. Názorně to představuje vztah mezi chováním struny lyry a hudbou. Taková je i povaha našeho způsobu života. Harmonie se u nás děje skrze protiklady, skrze opačné tenze a jejich vyrovnávání, které ovšem probouzí nové tenze. Proto je náš způsob života časovým cyklem, ve kterém přes rozmanité peripetie může jít o celkovou harmonii. Ten náš způsob života je svou povahou smrtelný. Uvnitř mnohosti je stálá jenom potřeba vyrovnávat jednostranné tenze.
    Svým pojmenováním (synonymem) luk odkazuje k životu, ale skrytě poukazuje ke smrti, aspoň pokud víme, jaké že to umí konat dílo. S naším způsobem života je tomu podobně rozpolceně, rodí smrt (B 20), stejně jako ji způsobuje luk.
    Víme, že luk je smrtonosný, avšak to, že takový je i náš způsob života, rádi zapomínáme. “Běžným lidem” je místo toho příjemnější, když se mohou zabývat nějakými nápodobami vědomí, třeba hádankami složenými s homonym a synonym. Takovou hádanku nám tady Hérakleitos opravdu nastražil. Totiž že synonymum nějakého slova může mít homonymum protikladné vůči prvotní asociaci. Zkušenostní a fonetické asociace mohou být různé a někdy i protichůdné mezi sebou. Hérakleitos rád užívá obou a zde si z jejich konfrontace ztropil vtip: forma, která ukazuje paradoxní vlastnosti našeho jazyka, také ukazuje, že náš jazyk je součástí mnohosti, plné vnitřních protikladů - a vyslovuje i povahu našeho způsobu života (bios).


