
Festett egy bibliai képet is „Három királyok” címmel, amelyen Marx,
Lenin és Sztálin volt. Na ez is „kiverte a biztosítékot.” Ezután
kiállításokon sem vehetett részt.
Házasságot 1959-ben kötött Magdikával (Édes Szívem), ahogy
nevezte, de Endre többnyire Nógrádverőcén élt, tengődött.10 év alatt
összesen négy képet tudott eladni. A változás 1956 után következett,
amikor1957,1959,1960,1961-ben a Pestmegye Képzőművészeti
Kiállításokon már részt vehetett. Elöntött kert Visegrádon, Árvizes táj
lovakkal, Hulló szirmok, és Önarcképe nagy sikerrel szerepeltek a
kiállításokon. Kizárólag olajfestményeket készített. Az elöntött kert
Visegrádon képét (73x45) olaj, a Pestmegyei Tanács 800 Ft-ért
vásárolta meg.  Nyugdíjkérelemmel, ami még mindig 250Ft volt,
többször fordult a Miniszter Tanácshoz. A Parlamentnél hármas
rendőrkordon volt, de sikeres belépés és egy erőteljes fellépés,
veszekedés után az utcára kidobták. De később Magdika jóvoltából
sikerült elérni, hogy azt 1959 év végén, azt 500 Ft-ra emelték.1961-ben
már a Képzőművészeti Stúdió foglalkozásán is részt vett.
1962. márc.31-én a Műcsarnok Kiállítás Intézethez írt levelében kérte,
hogy Budapesten is gyűjteményes kiállítást rendezhessen. Erre nem
kapott engedélyt. 1963 januárjától már a Képzőművészeti Alap és a
Képzőművészeti Szövetség pestmegyei munkacsoportjának tagja.
 Még a Holdra szállás előtt festett egy képet „Ember a Holdon” címmel,
melyet elküldött Armstrongnak, aki 1970- ben egy levélben köszönte
meg az ajándékot. A Váci Zeneiskola építése alkalmából 1973-ban
készített Tánc, Zene, Ritmus 140x60 cm olaj festménye elismerést
váltott ki. 1976-ban egy falubeli Judit kislánynak Gyermekjátékok c.
képet festett. 1979-ben festi meg felesége képét, melynek hátoldalára
azt írta „talán ez az utolsó képem”
 Ezen időszak után nagyon elkeseredett. Magdika édesanyja korábban
már meghalt. Magdika sokat betegeskedik, de verseivel és megható
leveleivel, többszöri látogatásaival, közös falusi pihenésekkel próbálják
átvészelni a nehézségeket. Lelke összeomlott, amikor Magda 1986.
január 23-án meghalt. Sokáig nem találta helyét, időnként a Duna part
csendje nyugtatta meg, de festeni nem tudott. Télen a Damjanich utcai
házban lakott a verőcei ház fűtetlensége miatt.
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