Kányádi Sándor életrajzi adataiból
1929. május 10-én született Nagygalambfalván, Hargita megyében.
Az elemi iskola öt osztályát szülőfalujában végezte.
1941–1944: a székelyudvarhelyi református kollégium diákja.
1944–1945: az udvarhelyi Római Katolikus Főgimnázium magántanulója.
1946–1950: elvégzi az udvarhelyi Fémipari Középiskolát.
1950 nyarán megjelenik az első verse a bukaresti Ifjúmunkás c. lapban,
ezt követően a kolozsvári Utunk is közli verseit.
1950 ősze: rövid ideig a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskola
hallgatója.
1951–1953 között a kolozsvári Irodalmi Almanach szerkesztője; a
színművészeti főiskoláról átiratkozik a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Karára.
1954: magyar irodalom szakos tanári oklevelet szerez.
1955: a kolozsvári Dolgozó nő folyóirat szerkesztője; megjelenik az első
verseskötete Virágzik a cseresznyefa címmel (Állami Irodalmi és Művészeti
Könyvkiadó, Bukarest).
1957: megjelenik a második verseskötete Sirálytánc címmel.
1960: a Napsugár című gyermeklap belső munkatársa lesz, itt dolgozik
nyugdíjaztatásáig, 1990-ig.
1961: megjelenik első gyermekverskötete Kicsi legény, nagy tarisznya
címmel (Ifjúsági Könyvkiadó, Bukarest).
1964: a Napsugár-könyvek sorozatban kiadják második gyermekverskötetét Fényes nap, nyári nap címmel; a bukaresti Irodalmi Könyvkiadó kiadja
a Harmat a csillagon c. verseskötetét; ugyanebben az évben jelenik meg első
fordításkötete: Nicolae Labiş: Az őz halála.
1965: A. E. Baconsky: Néma pillanat c. fordításkötet; Három bárány c.
gyermekverskötet.
1966: Kikapcsolódás c. gyűjteményes verseskötet.
1968: Függőleges lovak, Utunk-díjas kötet.
1969: Fából vaskarika (mesegyűjtemény); Haralambie Grămescu
tolmácsolásában verseiből román nyelven válogatás jelenik meg Cai verticali
címmel; megírja a Kétszemélyes tragédia című színművét.
1970: megjelenik a Fától fáig című gyűjteményes (1955–1970) verskötete, mely 1971-ben elnyeri az Írószövetség díját.
1971: a szatmári színház bemutatta Ünnepek háza című társadalmi
drámáját.
1972: újabb gyermekvers- és mesekötet: A bánatos királylány kútja.

1974: A legszebb versek sorozatban megjelenik válogatott verseinek
kötete.
1977: Egy kis madárka ül vala című kötetben a szász népköltészetet
ülteti magyar nyelvre (kétnyelvű kiadás).
1978: Szürkület című verseskötet; a Román Írószövetség költészeti
díja.
1979: Fekete-piros versek (Magvető, Bp.); Farkasűző furulya (Móra, Bp.);
fordításkötet: Baconsky: Önarckép az időben (Európa, Bp.).
1980: Kenyérmadár című kötetében versek, mesék, történetek
olvashatók.
1982: Tavaszi tarisznya (gyermekversek, Móra, Bp.); Paul Drumaru
tolmácsolásában versei román fordításban jelennek meg Monolog interior cu
uşa deschisă címmel.
1983: Virágon vett vitéz címmel történetek gyermekeknek.
1984: Csoóri Sándor verseivel együtt norvég nyelven jelenik meg egy
versválogatása Sulyok Vince és Odd Abramsen fordításában.
1985: Világlátott egérke (Móra, Bp.) mesék; Tudor Arghezi: A világ szája
(ford., versek gyermekeknek).
1986: Déry Tibor-díj, Budapest; Madármarasztaló címmel gyermekversei jelennek meg a bukaresti Kriterion kiadásában.
1989: Sörény és koponya (Csokonai Könyvkiadó, Debrecen) elnyeri az
év magyar verseskönyve díjat; Erdélyi jiddis népköltés (kétnyelvű kiadás,
Európa, Bp.); Küküllő-kalendárium (gyermekversek, Héttorony Könyvkiadó,
Budapest).
1990: Kinyílott az idő c. gyermekverskötet (Képzőművészeti Kiadó, Bp.).
1993: Kossuth-díj, Budapest.
1995: Herder-díj, Bécs.
1997: Valaki jár a fák hegyén, egyberostált versek (Polis Könyvkiadó,
Kolozsvár – Magyar Könyvklub, Bp.).
2004: hetvenötödik születésnapja alkalmából az ausztriai magyar
szervezetek, egyesületek közös születésnapi ünnepséget rendeznek a költő
számára Bécsben.
2007: Egyberostált versek és műfordítások, I. kötet: Tűnődés csillagok alatt
(szerk. Tarján Tamás, Helikon Könyvkiadó, Budapest).
2008: Egyberostált versek és műfordítások, II. kötet: Isten háta mögött és
Egyberostált versek és műfordítások, III. kötet: Éjfél utáni nyelv (Helikon
Könyvkiadó, Budapest).

