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I am thankful each morning
for You have restored my soul within me
I thankful for the clothes
You have laid on my body
To keep me from the cold, you protect me
I am thankful each morning
For the light, for the fact that I am alive
I thank you for the bread
You have put on my table
So I won't know hunger, and so I won't feel pain
For the countless smiles I am thankful
For my talents and for all my songs
Each of them I dedicate to you
Know, know that I am thankful
I'll cry for you, majestic is Your name, to you I cry Lord
My life is yours, my heart and my gratitude
To you I cry, Lord, to you I cry Lord
I am thankful each morning
For the strength, for my father and mother
I am thankful for the rain you gave upon my fields
To care for my loved ones, you gave me my life

For the day of rest, I thank You
For abundance and blessing and family
My exists is thanks to You
Know, know that I am thankful

 עומר אדם/מודה אני
 אבי אוחיון:מילים
 אסף צרויה:לחן
מודה אני כל בוקר
שהחזרת את נשמתי
מודה אני על בגד
שהנחת על גופי
שלא יהיה לי קר אתה שומר עליי
מודה אני כל בוקר
על האור על עצם היותי
מודה אני על לחם
שהנחת לשולחני
שלא אהיה רעב שלא אדע כאב
על אין ספור חיוכיי מודה אני
על כל כישרונותיי ועל כל שיריי
את כולם אקדיש לך
דע לך דע לך שמודה אני לך
אצעק לך אדיר שמך אלייך אקרא יה
לך חיי לך ליבי ותודתי
אליך אקרא יה אליך אקרא יה
מודה אני כל בוקר
על כוחי על אבי ועל אמי
מודה אני על גשם שנתת בשדותיי
לדאוג לאוהביי נתת לי חיי

על יום המנוחה מודה אני
על שפע וברכה על המשפחה
כל כולי רק בזכותך
דע לך דע לך שמודה אני לך

I'll cry for you, majestic is Your name, to you I cry Lord
My life is yours, my heart and my gratitude
To you I cry, Lord, to you I cry Lord

אצעק לך אדיר שמך אלייך אקרא יה
לך חיי לך ליבי ותודתי
אליך אקרא יה אליך אקרא יה

For all of my failures, I thank You
For my disappointments, my fears, my stumbling blocks
They are all in my favor
There is nothing in my heart besides you,
I am thankful only You.

על כל כישלונותיי מודה אני
על אכזבותיי פחדיי ומכשוליי
הם כולם לטובתי
אין אחר בליבי רק לך מודה אני

