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ב 1940-יצא לאור ספר שיריה השני" ,שיבולת ירוקת העין" .בשיריה ביטאה גם את הקרע מהארץ שבה נולדה :כמו למשל בשיר "אורן" – " ִאתכם אני נשתלתי פעמיים ִ /אתכם אני צמחתי,
אורנים  /ושורשיי  -בשני נופים שונים"
לאורך שנות חייה עסקה רבות בעריכת כתבי עת לילדים ("דבר לילדים"" ,אורות קטנים") ולמבוגרים ("דבר"" ,על המשמר") כתבה שירים ,ספרי ילדים דוגמת "ידידי מרחוב ארנון"" ,מה
עושות האילות" "המפוזר מכפר אז"ר" ו"דירה להשכיר" ורומן "והוא האור".
כתבה ביקורת ספרים וביקורת ואף התנסתה בציור .לעיתים כתבה תחת שם העט "עדה גראנט" .ואפילו חיברה זמרירי פרסומת למחייתה.
עבדה כמורה בבית ספר ואף כמרצה באונ' העברית בירושלים שם הקימה את החוג לספרות כללית והשוואתית ועמדה בראשו כעשור ,עד מותה.
ב ,1950-לאחר שהוצעה לה משרה באוניברסיטה העברית ,עברו היא ואמה להתגורר בירושלים .שם כתבה את מחזור השירים "אהבתה של תרזה די-מון" ,המתאר אהבה נכזבת של אצילה
צרפתייה למורה איטלקי צעיר.
לאה גולדברג ,שעישנה באופן קבוע ,נפטרה (ממחלת הסרטן) בירושלים בח' בשבט תש״ל 15 ,בינואר  .1970היא נקברה בהר המנוחות בירושלים ,בחלקת הפרופסורים .היא לא נישאה
בחייה ולא הקימה משפחה .את פרס ישראל לספרות יפה שבו זכתה ,באותה שנה ,קיבלה בשמה אמה צילה ,שהוסיפה לחיות עוד  11שנים אחריה .על מצבתה ביקשה צילה שייחרטו ארבע
המילים" :אם המשוררת לאה גולדברג" .
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