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Co ́ nhiê ̀u phiên ba ̉n vê ̀ ba ̀i toa ́n ti ̀m kiê ́m tư ̀kho ́a trong mô ̣t chuô ̃i. Nê ́u chi ̉ ti ̀m mô ̣t xâu trong mô ̣t
đoa ̣n văn ba ̉n thi ̀ đa ̃ co ́ thuâ ̣t toa ́n chuâ ̉n. Nê ́u mâ ̃u ti ̀m kiê ́m gô ̀m nhiê ̀u xâu con hoă ̣c được mô ta ̉
bă ̀ng ca ́c biê ̉u thức chi ́nh quy thi ̀ câ ̀n ca ́c thuâ ̣t toa ́n phức ta ̣p hơn.

Trong ba ̀i toa ́n na ̀y, mô ̣t sô ́ xâu cơ ba ̉n được cho trước, nhưng chu ́ng ta không ti ̀m kiê ́m trực tiê ́p
trên chu ́ng ma ̀ ti ̀m kiê ́m ca ́c xâu thu được bă ̀ng viê ̣c ghe ́p chu ́ng theo thứ tự bâ ́t ky ̀.

Vi ́ du ̣, cho ba xâu cơ ba ̉n la ̀ aa, b va ̀ ccc. Chu ́ng ta pha ̉i ti ̀m kiê ́m 6 xâu sau trong đoa ̣n văn ba ̉n.

aabccc
aacccb
baaccc
bcccaa
cccaab
cccbaa

Ca ́c xâu na ̀y co ́ thê ̉ xuâ ́t hiê ̣n nhiê ̀u lâ ̀n trong văn ba ̉n va ̀ ba ̣n pha ̉i đê ́m sô ́ lâ ̀n xuâ ́t hiê ̣n đo ́. Hai
va ̀ nhiê ̀u xâu ghe ́p co ́ thê ̉ giô ́ng nhau, khi đo ́ chi ̉ đê ́m mô ̣t lâ ̀n. VÍ du ̣,nê ́u co ́ 2 xâu cơ ba ̉n la ̀ x va ̀
xx, thi ̀ ta thu được xxx tư ̀viê ̣c nô ́i x với xx va ̀ xx nô ́i x. Tuy nhiên, chu ́ng ta chi ̉ ti ́nh la ̀ co ́ mô ̣t xâu
xxx.

Ngoa ̀i ra, nê ́u mô ̣t xâu xuâ ́t hiê ̣n nhiê ̀u lên trong 1 xâu kha ́c va ̀ ca ́c vi ̣ tri ́ na ̀y co ́ thê ̉ giao nhau, ta
vâ ̃n đê ́m. Vi ́ du ̣, xâu xxx nă ̀m trong xâu xxxx ta ̣i 2 vi ̣ tri ́ kha ́c nhau va ̀ kê ́t qua ̉ la ̀ 2 mă ̣c du ̀ chu ́ng
giao nhau.

Input

Gô ̀m mô ̣t sô ́ test, đi ̣nh da ̣ng mô ̃i test như sau:

n m
e1
e2
.
.
.
en
t1
t2
.
.
.
tm

n la ̀ sô ́ xâu cơ ba ̉n, m la ̀ sô ́ do ̀ng biê ̉u diê ̃n văn ba ̉n, 1<=n<=12. Mô ̃i do ̀ng trong n do ̀ng tiê ́p theo
la ̀ 1 xâu cơ ba ̉n. Đô ̣ da ̀i mâ ̃u xâu cơ ba ̉n >=1 va ̀ <= 20. m do ̀ng tiê ́p theo mô ta ̉ văn ba ̉n.
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Văn ba ̉n được chia ra la ̀m m do ̀ng nhưng ca ́c ki ́ tự xuô ́ng do ̀ng không được ti ́nh la ̀ nă ̀m trong văn
ba ̉n

Đô ̣ da ̀i mô ̃i do ̀ng >=1 va ̀ <=100

Đô ̣ da ̀i cu ̉a đoa ̣n văn ba ̉n >=1 va ̀ <=5000. Xâu cơ ba ̉n va ̀ đoa ̣n văn ba ̉n chi ̉ gô ̀m ki ́ tự thươǹg.

Kê ́t thu ́c bô ̣ test la ̀ do ̀ng gô ̀m 2 sô ́ 0.

SAMPLE INPUT
3 1
aa
b
ccc
aabccczbaacccbaazaabbcccaa
3 1
a
b
c
cbbcbcbabaacabccaccbaacbccbcaaaccccbcbcbbcacbaacccaccbbcaacbbabbabaccc
3 4
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0 0

Output

Với mô ̃i bô ̣ test, in ra sô ́ lâ ̀n xuâ ́t hiê ̣n cu ̉a xâu ghe ́p tư ̀ca ́c xâu cơ ba ̉n trong văn ba ̉n trên 1 do ̀ng.

SAMPLE OUTPUT
5
12
197
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