
Hálaadásnapi vacsora után, mikor Monica és Chandler szeretné elmondani a Geller szülőknek,
hogy együtt élnek.
Monica: - Anyu, Apu! Ross füvezett a koleszban!
Mr. és Mrs. Geller: - Tessék? 
Ross: - Árulkodó Judás vagy!
Ross: - Anyu, Apu! Emlékeztek, hogy egyszer a szobámban megéreztétek a marihuána
szagát?
Mr. és Mrs. Geller: - Igen! (kórusban)
Ross: - Azt mondtam, hogy Chandler szívott el egy jointot, pedig én voltam az. Sajnálom!
Mrs. Geller: - Te voltál?
Monica: - És Apu, emlékszel a postásra, akit kirúgtál? Nem ő lopta el a Playboy
újságodat, hanem Ross!
Ross: - Nem a Glória hurrikán törte szét a hintát, hanem Monica volt az!
Monica: - Hah!! Ross egy évig nem dolgozott a múzeumban!
Ross:  - Monica és Chandler már rég együtt élnek!
Monica: - Ross elvette Rachelt Vegasban, aztán elvált újra!
Phoebe: - Szeretem Jacques Cousto-t!
Rachel: - Nem kellett volna húst tenni a trüffelbe!
Joey: - Menni aaakaaroook!
Mrs. Geller: - Túl sok volt ennyi információ 30 másdopercben. Na jó! Joey! Ha el akarsz
menni, hát menj! Rachel, nem kellett volna húst tenned a trüffelbe! Mert úgy nem finom.
Phoebe! Sajnálom, de úgy tudom, Jacques Cousto meghalt. Monica! Miért gondolod,
hogy egy ilyen fontos kapcsolatot el kell titkolnod előlünk? 
Mr. Geller: - És rég rájöttünk, hogy a hintával mi történt!
Mrs. Geller: - Ross! Drogok! Egy újabb válás! 
Mr. Geller: - Mi történt fiam?
Ross: Én, én... mások vittek rossz utakra engem.
Mrs. Geller: - Chandler! Te vagy Ross legjobb barátja a drogproblémái ellenére! És még
Monicát is a nyakadba vetted! Nos, nem tudom, mit mondjak! Fantasztikus ember vagy
Fiam!
Chandler: - Oh, köszönöm!
Mr. és Mrs. Geller: - Nem, mi köszönjük! (megölelik) Monica, Ross! Nem is tudom, mit
csináljak veletek, gyerekek!
Chandler: - Bízza rám őket!

Minikvíz 2.: Ki mondta?
·„Nem, most nem tudnék enni. Nem eszem most legalább 5 percig."
·„Nem tudják, hogy mi tudjuk, hogy ők tudják, hogy mi tudjuk.”
·"Unagi!"

Minikvíz 2.: Ki mondta? - Megoldások
·„Nem, most nem tudnék enni. Nem eszem most legalább 5 percig." - Joey
·„Nem tudják, hogy mi tudjuk, hogy ők tudják, hogy mi tudjuk.” - Rachel
"Unagi!" - Ross
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Amit Joey egyszer a fejébe vesz, azt általában meg is dugja. 
Chandler
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