
Trò chơi xếp hình
Hãy tưởng tượng lại trò chơi xếp hình với các miếng ghép trượt mà các bạn hay chơi hồi nhỏ!

Một miếng gỗ hình chữ nhật nền có chiều dài H và chiều rộng W, và trong nó chứa các miếng
ghép có thể di chuyển xen kẽ với nhau.
Có 3 loại miếng ghép, 1 miếng 2x2 là vua, một số miếng là các con tốt, một số miếng là các vật
cản cố định, và có đúng 2 ô trống.
1 miếng ghép chỉ có thể di chuyển theo 1 hướng nếu như ô phía trước (theo hướng ấy) là một ô
trống, khi đó, ta sẽ đẩy miếng ghép đi, và tạo ra một ô trống tại vị trí cũ.

Nhiệm vụ của bạn là di chuyển miếng ghép của vua lên góc trên bên trái. Hãy tính số bước thực
hiện ít nhất.

Hình vẽ minh họa cho test 4.

Input

Gồm nhiều bộ test.

Mỗi bộ test bắt đầu bằng 2 số H và W (chiều cao và chiều rộng của miếng hình nền, 3 ≤ H, W ≤
50).

H dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa W kí tự, đại diện cho các miếng ghép.
'X', 'o', '*', '.' lần lượt là các ô chứa vua, tốt, ô vật cản và ô trống.

Input kết thúc bởi 2 số 0.

Output

Với mỗi test, in ra số bước di chuyển tối thiểu để di chuyển vua tới góc trên bên trái. Nếu không
thực hiện được, in ra -1.

Example



Input:

3 3
oo.
oXX
.XX
3 3
XXo
XX.
o.o
3 5
.o*XX
oooXX
oooo.
7 12
oooooooooooo
ooooo*****oo
oooooo****oo
o**ooo***ooo
o***ooooo..o
o**ooooooXXo
ooooo****XXo
5 30
oooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooo
o***************************oo
XX.ooooooooooooooooooooooooooo
XX.ooooooooooooooooooooooooooo
0 0

Output:

11
0
-1
382
6807
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