
Người yêu của pirate
Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây:
https://oj.vnoi.info/problem/cflag2 

Như chu ́ng ta đa ̃ biê ́t, Nguyê ̃n Xuân Kha ́nh (pirate) không chi ̉ ho ̣c râ ́t gio ̉i ma ̀ co ̀n ha ́t râ ́t hay.
Cu ̀ng với ti ́nh ti ̀nh ngươì lớn, kha ̉ năng no ́i chuyê ̣n dê ̃ thương cuô ́n hu ́t cu ̀ng gương mă ̣t la ̣nh
lu ̀ng i ́t khi cươì, tâ ́t ca ̉ đa ̃ ta ̣o tha ̀nh mô ̣t idol Xuân Kha ́nh trong tra ́i tim ca ́c ba ̣n nư.̃ Hiê ̣n nay
Kha ́nh đang đô ̣c thân va ̀ muô ́n ti ̀m ba ̣n ga ́i. Vi ̀ Kha ́nh qua ́ quyê ́n ru ̃ nên ca ́c ba ̣n nư ̃tư ̀nhưñg
vu ̀ng miê ̀n xa xôi nhâ ́t cu ̃ng ti ̀m đê ́n dự thi. Ba ̣n na ̀o trông cu ̃ng râ ́t xinh đe ̣p ma ̀ Kha ́nh la ̣i chi ̉ co ́
mô ̣t tra ́i tim nên pha ̉i lựa cho ̣n thâ ̣t ky ̃. Cuô ́i cu ̀ng, Kha ́nh quyê ́t đi ̣nh tô ̉ chức mô ̣t cuô ̣c thi dê ̣t va ̉i.

Mô ̃i ba ̣n nư ̃đê ́n thi tuyê ̉n la ̀m ba ̣n ga ́i cu ̉a Kha ́nh được yêu câ ̀u ha ̃y dê ̣t tha ̉m đê ̉ Kha ́nh… lau
chân mô ̃i khi đi vê ̀ nha ̀. Tâ ́m tha ̉m co ́ da ̣ng hi ̀nh vuông ki ́ch thước NxN (N<=1500). Ca ́c ba ̣n nữ
pha ̉i du ̀ng K ma ̀u (K<=1500) đê ̉ tô ca ́c ô cu ̉a tâ ́m tha ̉m, mô ̃i ô mô ̣t ma ̀u. Ba ̣n nư ̃na ̀o dê ̣t được
nhiê ̀u tâ ́m tha ̉m kha ́c nhau nhâ ́t thi ̀ Kha ́nh se ̃ cho ̣n. Tâ ́t nhiên, hai ca ́ch tô ma ̀u được coi la ̀ giô ́ng
nhau nê ́u ca ́ch na ̀y thu được tư ̀ca ́ch kia qua mô ̣t phe ́p quay.

Ca ́c ba ̣n nư ̃muô ́n biê ́t mi ̀nh co ́ thê ̉ dê ̣t được tô ́i đa bao nhiêu tâ ́m tha ̉m cho Kha ́nh, nhưng xem ra
với nhưñg ngươì đang xu ́c đô ̣ng vi ̀ được đứng trước ti ̀nh yêu cu ̉a mi ̀nh thi ̀ viê ̣c na ̀y qua ́ kho ́ khăn.
Ba ̣n ha ̃y giu ́p ca ́c ba ̣n na ̀y ti ́nh xem sô ́ lượng tâ ́m tha ̉m kha ́c nhau co ́ thê ̉ tô được la ̀ bao nhiêu
nhe ́!

Input

Gồm một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương N, K cách nhau bởi một khoảng trắng.
1<=N,K<=1500.

Output

Gồm một dòng duy nhất chứa số cách tô màu. Vì kết quả có thể rất lớn, bạn chỉ cần in ra theo
module 21266327. Cho biết rằng 21266327 là một số nguyên tố.

Example

Input:
3 2

Output:
140
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