
 

ДУШКО РАДОВИЋ 

 

Душко Радовић је говорио да је извођач књижевних 

радова. 

Осим у књигама и позоришту,  радове је изводио и у 

новинама, на радију и телевизији.   

Данас се у новинама, радију и телевизији ради 

искључиво за једног. 

Душко Радовић је радио за све. 

За новине се каже да живе само један дан. 

Душко Радовић их је правио за вечност. 

„Пионирске новине“, „Змај“ и „Кекец“, Душко 

Радовић није уређивао. 

Он их је украшавао. 

Његов „Полетарац“ нас је учио да узлетимо. 

Душко Радовић је много  радио и за телевизију. 

Најмасовнија акција описмењавања спроведена је уз 

„На слово, на слово“. 

И зато, у његово време тек је сваки пети био 

неписмен, да би данас, у временима без њега, сваки 

пети је писмен. 

Данас, скоро да нема Србина који се није опробао у 

писању афоризама. 

Србима свака част,  али само уз „Београде, добро 

јутро“, увек си имао и добар дан и лаку ноћ.  



Душко Радовић је, кад је затребало, био и копирајтер. 

Копирајтер, то је онај што ради по задатку. 

Многи су заборавили теткине шненокле, бакин колач 

или мајчину сарму. 

Али, сви се и данас сећају Радовићевих „Куварица“. 

Његова порука младенцима коју и данас читају 

матичари на свадбама, бракове је учинила чвршћим и 

смисленијим. 

Они који су запамтили његову поруку, „стално градите 

своју везу, проширујте њене границе, не дајте јој да се 

зачаури, олењи, успава, да престане да живи и 

постоји“, још увек су заједно.  

Са акцентом на „увек“.  

Писао је слогане и текстове за рекламе. 

За слоган Душка Радовића „За друге се навија, 

Партизан се воли“, навијачи „Звезде“ би и данас дали 

три титуле првака и два купа. 

Навијачи  „Партизана“ га не би дали ни за „Звездин“ 

Куп шампиона. 

У време Душка Радовића постојала је штампа. 

Душко Радовић нас је даровао свим својим 

талентима, а све што је добио – платио је! 

Душка Радовића колеге нису џабе звали Тмуша. 

Тај надимак добио је зато што је на посао долазио по 

ноћи, а с посла се враћао по мраку. 

 



Ту лежи одговор на питање како је Душко Радовић 

стизао да упоредо ради и најлепше књиге и 

комерцијалне огласе. 


