
 

Moonwalk 

 
Gần đây Heinz đang học moonwalk (điệu nhảy giật lùi). Giờ đây, anh ấy muốn trình diễn nó tại trung 
tâm của công viên. 
 
Chúng ta biết rằng công viên chính ở Danville gồm N điểm giao lộ được đánh số từ 1 đến N) mà M 
cặp giao lộ kể trên được kết nối bằng các đường một chiều (được đánh số từ 1 đến M). Đầu tiên, Heinz 
chọn một giao lộ và bắt đầu xuất phát. Sau đó, anh ấy thực hiện luân phiên các hành động dưới đây, 
bắt đầu bằng việc đi bộ: 

 Đi bộ ra khỏi giao lộ hiện tại của anh ấy đến một giao lộ khác bằng một con đường một chiều 
theo hướng từ giao lộ hiện tại đến giao lộ khác đó. 

 Moonwalk theo cách của anh ấy ra khỏi giao lộ hiện tại đến giao lộ khác bằng một con đường 
một chiều từ giao lộ kể trên đến giao lộ hiện tại của anh ấy. Khi Heinz làm điều này, anh ta thực 
sự đang vi phạm pháp luật (vì anh ta đang sử dụng đường một chiều sai hướng), nhưng vì anh 
ấy đi kiểu Moonwalk, nên sẽ không có ai chú ý. 

Heinz có kế hoạch kết thúc ở giao lộ nơi anh bắt đầu sau khi thực hiện một số chẵn các hoạt động. Tuy 
nhiên, anh ta không muốn sử dụng bất kỳ con đường một chiều nào nhiều hơn một lần lần theo bất kỳ 
hướng nào (sử dụng đường cho cả đi bộ và đi moonwalk cũng không được phép). Điều đáng chú ý là 
Heinz phải đi bộ ít nhất một con đường một chiều. Liệu anh ấy có thể đạt được mục tiêu này? Nếu anh 
ấy có thể, tìm một dãy các con đường anh ấy nên sử dụng. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và M. 

 M dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên v và u thể hiện có một con đường một chiều từ 
giao lộ v đến giao lộ u.  

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, nếu Heinz không thể đạt được mục tiêu, in ra một dòng chứa xâu ":(". 

 Ngược lại, hãy in ra ba dòng: 

 Dòng thứ nhất chứa một xâu ":)"; 

 Dòng thứ hai chứa một số nguyên K chẵn thể hiện số con đường mà Heinz phải sử dụng; 

 Dòng thứ ba chứa K số nguyên thể hiện số hiệu của các con đường mà Heinz phải sử dụng, theo 
thứ tự lần lượt. 

 Nếu có nhiều giải pháp, bạn có thể in ra một trong số chúng. 
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Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5 

 1 ≤ N, M ≤ 2*105 

 1 ≤ v, u ≤ N 

 

Ví dụ  

Input 

2 
3 3 
1 2 
3 2 
3 1 
4 5 
1 2 
3 2 
1 4 
2 3 
3 4 

Output 

:( 
:) 
4 
3 5 2 1  
 


